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PE ȘANTIERE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

n nădejde

Din capacitățile de producție cu
prinse în lista de titluri a Ministe
rului Industriei Chimice, zece nu 
produc nici la ora actuală, deși ter
menele de punere tn funcțiune au 
expirat. Cauzele acestei stări de lu
cruri, care îngreunează satisfacerea 
unor cerințe bine determinate ale 
economiei naționale, nu sînt deloc 
inedite. La unitățile de îngrășăminte 
cu azot de la Craiova și, respectiv, 
Turnu Măgurele — fiecare compusă 
din fabrici de amoniac, uree, acid 
azotic și azotat de amoniu — princi
pala cauză a întîrzierilor tn darea 
lor în exploatare constă în numeroa
sele defecțiuni apărute, atît în timpul 
montajului, cît și pe parcursul pro
belor mecanice și tehnologic?, la di
ferite instalații și utilaje — mai ales 
la fabricile de amoniac. întrucît a- 
moniacul constituie materia primă 
pentru producția celorlalte fabrici, 
este lesne de înțeles că punerea în 
funcțiune a instalațiilor care produc 
uree, acid azotic și azotat de amoniu 
nu poate avea loc deși la unele din
tre ele stadiul lucrărilor este consi
derat a fi mulțumitor.

Nici la instalația de alcooli prin 
oxosinteză și nici la cea de policlo
rură de vinii — ambele din cadrul 
Combinatului chimic de la Rîmnicu 
Vîlcea — lucrurile nu stau mai bine. 
De altfel, prima instalație trebuia 
să Intre în funcțiune-" încă*’' de 
la sfîrșitul anului trecut. La re
cepție, însă, re’prezehtanțfi berteficiă- 
rului, ai proiectanților și con
structorilor și-au dat seama că 
lipsește ceva : nu se prevăzuse (? !) 
construirea unei stații de purificare 
a bioxidului de carbon, furnizat de

Uzina de sodă din Govora. Cum pot 
avea loc asemenea „scăpări", aseme
nea erori elementare din partea 
unor specialiști, a căror sarcină ma
joră este să asigure punerea în func
țiune în termene cît mai scurte a 
noilor capacități de producție, să 
utilizeze cu responsabilitate, cu înal
tă eficiență fondurile de investiții 
ale statului ? Cine poartă răspunde
rea pentru asemenea acte de negli
jență, care aduc prejudicii statului, 
care pun economia națională în si
tuația de a nu-și vedea finalizate 
la timp eforturile de investiții și sa
tisfăcute unele cerințe stringente ?

Era de așteptat că cei cărora 
ne-am adresat vor spune lucrurilor 
pe .nume, . vor privi realist situa-

anchetă economică

Păulești © 30 de
ani de la izbuc
nîrea celui de-al

doilea război
mondial © Epi

Am văzut multe festiva
luri, concursuri, manifes
tări' etnografice și folclo
rice, dar încă niciodată nu 
mi-a fost dat să văd un 
eveniment artistic de-o 
amploare și de-o străluci
re atît de înaltă ca aceea 
desfășurată ieri la amia
ză pe traseul cuprins în
tre Piața Victoriei și Piața 
Repubjicii. Dacă nu m-ar 
inhiba superlativele, aș 
spune că parada portului 
popular, desfășurată pe 
traseul schițat mai sus, 
este o fericită idee home
rică, fiindcă numai o ima
ginație extraordinară era 

să

orizont
el deunăzi, am 
excelent infor-
i-al fî pomenit,

Vorbind cu 
constatat că era 
mat.

Orice neajuns 
el îl cunoștea.

I-am vorbit despre o 'mașină 
unealtă, scumpă, de înaltă teh
nicitate. care fusese folosită 
prost în sectorul lui ți acum 
zăcea stricată.

— Credeți că e singurul caz? 
a întrebat el. Știți cite cazuri, 
au mai fost identificate pe ra
mură ?

I-am mărturisit cu. umilință 
că nu știam. A scos imediat la 
iveală, o cifră.

— Dar știți — a urmat el — 
de ce se fntîmplă asta ? Cu
noașteți cauzele ?

Neglijență, delăsare — toate 
cuvintele erau respinse de el 
cu o ușoară fluturare a mîinii : 
vorbe.

— Să vă spun eu, zise el, 
cum ar trebui să fim organi
zați.

Un plan magnific se desfășu
ra în fața ochilor noștri. în mai 
puțin de-o oră, toată ramura 
era reorganizată ; vorbind timp 
de-o oră și jumătate, schimba
se întregul dispozitiv al minis
terului.

— Păi știți cum se procedea
ză în Olanda ? m-a întrebat el.

Am recunoscut că nu fuse
sem pe acolo. El tnsă cunoștea 
șl soluțiile norvegienilor. Știa 
tot. Orizont larg. Vorbea de 
vreo două ore.

Rușinat, m-am văzut nevoit 
să-l întreb din nou ce măsuri 
a luat în privința mașinii cară 
zăcea în sectorul lui.

M-a privit mustrător :
— Vedeți, zise ei. de aceea 

merg prost lucrurile : fiecare 
judecă pe felii- Nimeni nu stă 
să mă analizeze pe ansamblu.

Omul acesta, cu orizontul lui 
larg, te obliga să roșești și 
să-ți cobori privirile. Am în
cercat de două ori să-1 mai în
treb 
din 
unui

ția creată. „După terminarea lu
crărilor la aparatura de puri
ficare a bioxidului de carbon — 
ne spunea tov. Eugeniu Birișteică, 
inginer șef al Combinatului chimic 
Rm. Vîlcea — va avea loc reviri
mentul : vor putea începe imediat 
probele tehnologice". Tntr-adevăr, 
ele au'început. Dar revirimentul nti" 

~' s-ă produs lă scurtă vreme diipă 
ce au început, probele, s-au -sistat. 
Cauza : oprirea fabricii de azot din 
cadrul combinatului, pentru a se efec
tua unele remedieri și. înlocuiri de 
utilaje sau părți de instalații, pre
cum și apariția unor defecțiuni la 
compresoarele de bioxid de carbon.

Alți specialiști s-au limitat doar 
la a recunoaște cauzele restanțelor 
în punerea în funcțiune a obiecti
velor. Dar nu ne-aii răspuns la în
trebarea : de ce s-a așteptat apari
ția neajunsurilor și nu s-au luat 
măsuri pentru prevenirea lor, mai 
ales că toate aceste cauze — după 
cum spuneam — nu sînt necunos
cute). Tov. ing. Constantin Scrieciu, 
director tehnic în Ministerul Indus
triei Chimice (titularul investiției), 
ne-a relatat :

— La oricare din capacitățile de 
producție care nu au intrat în func
țiune, într-o pondere mai mică sau 
mai mare, se regăsesc, pe str.uctură, 
toate elementele, toți factorii deve- 
niți „clasici", care frînează finali
zarea investițiilor. Toți ne cunoaș
tem partea de răspundere ce ne re
vine.

— Cînd apreciați că noile obiective 
industriale vor intra în producție ?

— Potrivit graficelor foarte deta
liate, urmărite îndeaproape de con
ducerea ministerului, estimăm că sînt 
întrunite condițiile ca, pînă la sfîrși-

tul trimestrului III, toate aceste ca
pacități de producție restante să intre 
în funcțiune.

Cele spuse de directorul tehnic — 
precizăm că o asemenea asigurare 
ne-a fost dată și la Ministerul Con
strucțiilor pentru Industria Chimică 
și Rafinării (forul de resort al con
structorilor și montorilor) — nu le 
considerăm - ca simple promisiuni, ci 
ca un angajament ferm, hotârît, de 
a înlătura acum, în ceasul al 12-lea, 
neajunsurile existente pe șantierele 
respective. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît majoritatea capacităților de 
producție de care am vorbit au ter
mene de dare în'exploatare replani- 
ficate și chiar... re-replanificate. Be
neficiarii. din țară, întreprinderile 
exportatoare sau comerțul interior 
contează ,ge primirea neîntîrziată a 
produselor acestor noi unități indus
triale, producția lor fiind cuprinsă 
în mecanismul echilibrat al planului 
de stat. De la fabrica de polietilenă 
a Combinatului petrochimic Pitești 
se așteaptă, anual, o producție de 
60.000 tone, iar de la instalația de a- 
crilonitril — o producție de 20 000 
tone : instalația de policlorură de vi
nii din cadrul 
vîlcean trebuie
36 000 tone, iar cele două unități de 
îngrășăminte cu azot de la Craiova 
șl Turnu Măgurele — zeci și sute-de 
mii de tone de îngrășăminte-destinate 
agriculturii.

In fine, unii factori cu munci' de 
răspundere din Ministerul Industriei 
Chimice s-au referit la anumite Con
secințe ale întîrzlerilor în termina
rea lucrărilor la cele 10 capacități de 
producție. Tov. ing. Ernest Erdos, di
rector general adjunct în MICh. ne-a 
spus :

— Instalația de alcooli prin oxosin- 
teză de la Rm. Vîlcea este planifi
cată să ■ producă, în principal, octa
nol. în balanța materială a produsu
lui respectiv, la capitolul „resurse", 
acesta trebuie asigurat din semestrul 
II a.c. Lipsind acest produs, s-au de
clanșat unele repercusiuni „în lanț", 
fiind afectată producția de plasti- 
fianți, cea de PVC, apoi producția 
unor diverse materiale și sortimente 
din PVC. Șl consecințele nefavorabile 
nu se opresc aici.

Pierderile de producție amintite au 
putut fi contracarate, în parte, prin 
importul unei cantități de octanol, 
import care în asemenea condiții era 
iminent. Cu ce preț, însă ? întîrzie- 
rea în punerea în funcțiune a insta
lației de alcooli prin oxosinteză de la 
Rm. Vîlcea a costat sute de mii de 
lei valută, o cheltuială neplanifi
cată.

combinatului chimic 
să producă anual

de ce stă mașina aceea 
sectorul Iui. dar în fața 
om care privea toate atît 
complex și îți destăinuia 
ezitare cum ar trebui să

arate în Australia un cangur, 
în . caz că h-ar purta buzunar 
— deținea păreri și despre va
rianta optimă in care ar trebui 
—‘ — _a --------- 1-~— pe

in-
natura să-i 
canguri — te 
siști.

Afară însă.
aer curat, mi-a
minte mașina aceea Și

' făcut dor de un om Cu 
îngust. Unul cu vederi 
te. Unul care să n-aibă 
zunarul de la vestă toate solu
țiile și cauzele de pe lume, dar 
să-și facă partea lui de datorie 
Partea lui.

reorganizeze 
jenai să mai
cînd am 

venit
de 
în 

s-a
dat 
iar 
mi 
orizont
lim'-ta- 
în bu-

Sergiu FĂRCAȘAN

daur ’69

Momentul culminant ai paradei 
portului și obiceiurilor popu
lare : hora din Piaja Republicii

Foto : S. Cristian
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gi’nație extraordinară 
capabilă și chemată 
pună în mișcare acea a- 
dîncă și fermecătoare ge
nialitate populară in pro
porțiile vii în care ea s-a 
manifestat ieri, nu pe o 
scenă clasică, nu pe un 
podium obișnuit, ci sub 
cupola unui torid cer de 
cristal, ’ de-a lungul celor 
mai animate artere bucu- 
reștene și în fața a mii și 
mii de spectatori uimiți și 
entuziaști.

După încheierea con
cursului portului popular, 
care a avut loc la Circul 
de Stat, cei trei mii de

artiști amatori- — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — membri 
ai ansamblurilor folclorice, 
precum și delegațiile etno
grafice și folclorice venite 
din străinătate, s-au adu
nat în hemiciclul, inundat 
de lumina solară, ăl Pieței 
Victoriei, locul de start al 
extraordinarei parăzi et
nografice ce avea să ur
meze. La orele 12 și jumă
tate coloana lungă de 
cîțiva kilometri s-a pus în 
mișcare, avînd în frunte 
un grup de țărani călări, 
între care faimoșii „juni" 
de la Brașov și călăreții 
năsăudeni de la Salva, cu 
pălăriile lor împodobite 
fastuos , cu evantaiele rota
te ale penelor de păun, 
sau cu căciulile negre pe 
cap, au smuls imensei 
mulțimi de oameni rono- 
te de aplauze. Pe bu
levardele bucureștene tre
ceau călări Feții Frumoși, 
scoborîtori din cronici și 
din basme, deschizînd

drum 
giu de culori vii și 
museți izvodite cu 
veacuri în urmă, 
cortegiu a făcut 
popasuri ; unul în 
Romană, al doilea 
hotelurilor Ambasador și 
Lido', al treilea în Piața 
Universității, următorul în 
fața Casei Centrale a Ar
matei, parada închein- 
du-se printr-un, scurt spec
tacol și printr-o imensă 
horă, la care s-au prins 
mii de oameni, în Piața 
Republicii.

în uriașa coloană pu
teau fi văzuți conăcarii ri
nei tradiționale nunți ță
rănești, urmați de alaiul 
nuntașilor cu mirele și mi
reasa, druștele, nănașii, 
socăcița, taroștii (chemă
torii), muzicanții, stegarii, 
purtătorii darurilor, o u- 
rătoare din Maramureș, 
purtătorii colacilor pentru 
nănaș, ai caputanelor pen
tru cai și ai colăceilor pen
tru brîu.

fantasticului corte- 
de fru- 

multe 
Uriașul 

cîteva 
Piața 

în fața

în aceeași coloană, de-o 
. alegorie în care realitatea 
se îngemănează atît de fe
ricit de douăzeci de veacuri 
cu setea de frumos a po
porului și cu profunda sa 
vocație artistică, puteau fi 
văzuți într-un alai de cro
matica superbă a curcu
beului irizat deasupra unei 
cascade, căiuții din Zănești- 
Neamț, căiuții din Vîrfor- 
Botoșani, tinerii cu măști 
din Vadul Izei-Maramu- 
reș, formațiile de capre 
din Corlățeni-Botoșani, 
Fundul Moldovei-Suceava, 
Pietriș-Nee.mț, buhaiul din 
Valea Trotușului-Bacău, și 
nu mai ouțin de 200 de că
lușari din Argeș, Olt, Te
leorman și Ilfov. între 
cei două sute de călușari 
putea fi văzut, plin de e- 
nergie, un adevărat pachet 
liliouton de nervi, arcuri și 
mușchi, copilul Iliută Brăi- 
leanu din Vîlcele-Olt, în 
vîr.stă de numai 3 ani și 
ont luni. Un enorm car a- 
legoric, împodobit cu 
scoarțe și ștergare, încăr
cat cu un război de lemn 
la care țese^“(autentic !) o

(Continuare în pag. a II-a)

Dan MATEESCU

(Continuare tn pag. a n-a)
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VEXIGENȚE PROFESIONALE, MORALE Șl SOCIALE ÎN FAȚA OMULUI DE ȘTIINȚĂ

la ideea științifică,

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
LA JOCURILE BALCANICE DE LA SOFIA
Fotbal. DUPĂ 3 ETAPE, U.T.A. CONDUCE CU 1 
PUNCT AVANS
ILIE NĂSTASE CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR LA 
FOREST HILLS
RUGBEȘTII AU ÎNCEPUT UN NOU CAMPIONAT

Alte știri din (ară și de peste 
hotare în pag. a IlI-a

Iranul își așteaptă 
ilustrul oaspete român

„Emitem idei și importăm 
patente !“ Titlul acesta, în- 
tîlnit nu de mult într-o re
vistă cu profil științific de 
largă circulație internațio
nală, mi s-a părut extrem 
de sugestiv pentru a ilus
tra o concluzie trasă astăzi 
frecvent de oamenii de 
știință : simplul efort teo
retic, o.ricît de strălucită ar 
fi ideea ce-i stă la bază, 
cantonarea excesivă a spe
cialistului în cercetarea cu 
caracter abstract, nu este 
de natură să asigure o efi
ciență pe măsura locului și 
rolului, de important factor 
de progres material, pe 
care și l-a cucerit știința 
contemporană De aici, 
preocuparea susținută a 
colectivelor de cercetători 
de oriunde ele a porni în 
investigațiile lor de la ne
cesități sociale, economice 
majore, imperioase, de a 
t'nde spre conturarea cît 
mai grabnică a soluțiilor 
practice corespunzătoare.

Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat recentului Con
gres al .partidului definea 
ca sarcină de prim ordin a 
științei românești, conti-

nuarea și intensificarea e- 
forturilor slujitorilor aces
teia in direcția întăririi, 
stringerii legăturilor cerce
tării științifice cu practica, 
cu necesitățile economiei 
naționale, creșterea contri
buției lor la rezolvarea o- 
biectivelor impuse de pro
gresul tehnic și economic 
al țării. Mai mult, în cu
vinte clare, precise, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
definea criteriul esențial,
suprem al evaluării efor
turilor depuse de re
prezentanții laboratoarelor : 
„Noi, cei de astăzi, îl 
preciem pe omul 
știință după ce dă
cietății în care trăiește" 
Este un criteriu ce cores
punde pe deplin exigențelor 
progresului științific și eco
nomic contemporan. Nu 
numai constatarea că ma
joritatea țărilor , angajate 
pe drumul unei dezvoltări 
științifice și tehnice susți
nute caută să valorifice su
perior, intensiv acest fac
tor important de progres 
— știința - dar înseși sar
cinile din ce în ce mai

a- 
<ie 

so-

Prof. dr. docent 
loan V. NICOLESCU

complexe pe cafe le ridică 
evoluția industriei și agri
cultura țării noastre presu
pun inevitabil un aport ne
mijlocit și sporit al oame
nilor de știință. Totodată, 
chiar țări ce dispun de po
sibilități de investiție mult 
mai mari decît România 
procedează cu maximă ra
ționalitate în alocarea a- 
cestora — ceea ce justifică 
cu atît mai mult preocupa
rea noastră de a se asi
gura fondurilor substan
țiale acordate științei o efi
ciență economică și socială 
sporită Pe de altă parte, 
un asemenea criteriu con
cordă și 
turisită 
sită — 
tător de 
rezultatele 
tizate, folosite efectiv

cu dorința — măr- 
sau nemățturi- 

a fiecărui1 cerce- 
a tinde să-și vadă 

muncii concre-
do

ceilalți semeni, de socie
tate.

Lucrez într-un domeniu 
mai nou — al unei ramuri 
de cea mai mare însemnă
tate la noi — chimia ca
talizatorilor și pot spune 
că raționalitatea și valoa
rea unui asemenea criteriu 
de apreciere a muncii știin
țifice corespunde .în cel 
mai înalt grad sarcinilor 
importante ce stau astăzi în 

românești, 
unei sin-
— cum 

lucrez — 
: direcții, 

care

fața științei i 
Chiar în limitele 
gure specialități 
este cea în care 
există în prezent 
sarcini și obiective 
pot conduce la ameliorări 
și obținerea unor beneficii 
considerabile.
la direcții ca 
cantității de 
te active scumpe din 
catalizatori și înlocuirea 
lor cu altele mai ief
tine, prelungirea duratei 
de folosire a catalizatorilor, 
descoperirea unor noțiuni 
de catalizatori și procese 
de acest gen etc. Or, toc
mai avînd în vedere o ase
menea tematică majoră — 
care justifică pe deplin a- 
ceastă orientare fecundă

Mă refer 
reducerea 

componen- 
scumpe 

. Și 
cu altele 

prelungirea

dată științei în țara noastră 
— se cuvin subliniate unele 
dintre rezultatele valoroase 
obținute. Din cele înregis
trate pînă în prezent mă 
voi referi la înlocuirea 
unor substanțe catalitice ce 
intervin în procesele de 
realizare a cauciucului sin
tetic — cercetări care au 
condus în scurt timp la o 
dublare a cantității de pro
duse, numai datorită noului 
proces catalitic. Sau, ca să 
amintesc un alt caz, cerce
tările care au permis în fi
nal reducerea cu 30—40 la 
sută a prețului de cost în 
producerea unui monomer 
ce intervine în fabricarea 
unor fibre sintetice (me- 
lana)

Consider de aceea că noi 
cercetătorii, trebuie să ne 
intensificăm eforturile cu 
atît mai mult cu cît socie
tatea noastră socialistă ne, 
creează posibilități de afir
mare și 
cialitate, 
comitent 
ces larg
joră. relativ delimitată, dar

realizare tn spe- 
oferindu-ne con- 

nu numai dn ac
ta o tematică ma-

(Continuare în pag. a II-a)

Teheranul a îmbrăcat haină de 
sărbătoare pentru a primi în mod 
solemn pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. încă 
de sîmbătă, aeroportul. Mehrabad, 
marile bulevarde și piețele capita
lei au fost împodobite cu drape
lele de stat ale României și Ira
nului. în numeroase organe de 
presă, ziare și reviste, au apărut 
duminică portretul și date biogra
fice ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și articole consacrate 
vizitei. Pe coperta revistei „Khan- 
daniha" este publicată fotografia 
color a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, iar în paginile urmă
toare, biografia sa.

în convorbirile avute în zilele 
premergătoare vizitei cu oameni 
de stat, cu personalități ale vieții 
publice și culturale, cu ziariști și 
cu simpli cetățeni se simțea presti
giul de care se bucură în Iran 
România, respectul și prețuirea față 
de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. „Am avut fe
ricirea — mi-a declarat președin
tele Senatului, Sharif Emami — 
de a întîlni personal pe președin
tele Ceaușescu cu ocazia vizitei de 
anul trecut a delegației parlamen
tare iraniene în țara dv. Mărturi
sesc sincer, că asupra noastră au 
produs o puternică impresie mo
dul său de a gîndi profund și 
lucid, demnitatea și dinamismul 
său. Ne-am dat seama că ne gă
sim în prezența unui autentic re
prezentant al intereselor națiunii 
române și unui activ militant pen
tru pacea și progresul omenirii".

Elogiind contribuția șefului sta
tului român Ia dezvoltarea rapor- 

. turllor dintre state, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, A. Shahidi, redactorul șef 
al cotidianului de limbă franceză 
„Journal de Teheran",. l-a carac
terizat pe președintele Consiliului 
de Stat drept „o mîndrie naționa
lă a României".

Interesul și simpatia locuito
rilor din Teheran față de vizita

înaltului oaspete român își găsesc 
expresie în gesturi pline de sem
nificație. Subsecretarul curții im
periale, C. Shafa, om de litere, 
președintele Fundației Pahlavi, 
mi-a declarat: „Simpatia ce o port 
României și celui mai de seamă 
reprezentant al său, președintele 
Nicolae Ceaușescu, m-a determinat 
să-mi amîn plecarea în străinătate 
pînă după vizită. Doresc să-l cu
nosc personal pe acest ilustru om 
de stat al României și să-i ofer în 
semn de prețuire un set din opera 
mea de 24 de volume despre litera
tura iraniană și universală, inclusiv 
română, tipărită recent în limba 
farsi". Poetul iranian Mortezar 
Khatefi, profesor Ia Institutul de 
limbă, și literatură persană, mi-a 
spus, la rîndul său : „Cred că cel 
mai prețios omagiu pe care l-a? 
putea aduce României este să în
chin cu prilejul vizitei președinte
lui său, Nicolae Ceaușescu, un 
poem prieteniei".

„Așteptăm cu mare plăcere — 
mi-a declarat A. Riazi, președinte
le Medjlisului (parlamentul ira
nian) — sosirea în țara noastră a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Vizita sa, sîntem convinși, va încu
nuna o etapă deosebit de fructuoa
să în relațiile dintre cele două țări, 
inaugurată de călătoria Majestății 
Sale Imperiale Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr în ‘ 
România, și va deschide noi orizon
turi, mereu mai strălucitoare în co
laborarea româno-iraniană".

în interviul pe care ni l-a acor
dat, ministrul economiei, Houshang 
Ansari, a declarat : „Vizita pre
ședintelui României în Iran, care 
începe luni, este un eveniment pe 
care-l așteptăm cu mare plăcere, 
un pas important pe calea conso
lidării în continuare a relațiilor 
prietenești dintre România, și Iran. 
Cred că vizita președintelui, în
soțit de marcante personalitățVale 
guvernului român, va contribui în 
mare măsură în această direcție 
și sînt sigur că rezultatele vizitei 
înalților oaspeți români se vor

(Continuare în pag. a IV-a)
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Duminică dimineața, sub cupola Circului de Stat 
din Capitală, s-a desfășurat concursul portului 
popular.

Purtătorii costumelor naționale din Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. F. a Ger
maniei, Italia, Iugoslavia, R. P. Mongolă, Polonia, 
Tunisia, U.R.S.S. și România au fost intîmpinați 
la sosire de o fanfară sătească și de grupuri de 
tineri și tinere în costume populare românești.

Publicul a putut urmări apoi evoluția plină de 
culoare și originalitate a diferitelor porturi popu
lare. Melodiile care au însoțit originala competi
ție ți jocurile de lumini au subliniat evoluția re
prezentanților fiecărei țări, caracteristicile costu
melor lor.

In final, reprezentanții portului din România au 
prezentat în acordurile celebrei „Rapsodii" a lui 
George Enescu, costume specifice principalelor 
zone etnografice ale țării — vie ilustrare a varie
tății ți bogăției artei noastre populare.

In cea de-a cincea zi a Concursului internațional 
de folclor „România ’69" s-au prezentat pe scena 
Operei Române, in fața juriului internațional și a 
publicului, ultimele patru ansambluri de cîntece 
și dansuri.

Au evoluat mai întii membrii Ansamblului națio
nal folcloric tunisian, într-un program care a cu
prins creații specifice ca : „El Djouzor" (Dansul 
insulelor), „Dansul fularelor", „El Mahfel" și un 
dans din Sidi Bou Said, pe o cantată corală tradi
țională.

Au urcat apoi pe scena concursului interpreții 
Ansamblului maghiar din Debrețin, de două ori 
posesori ai medaliei „Pentru cultura socialistă". Ei 
au prezentat îndeosebi cîntece șl dansuri din zona 
Hajdu-Bihar.

In continuare și-au dejnonstrat măiestria mem
brii Ansamblului sovietic „Rovesnic" din Stavropol, 
distins în 1967 cu titlul de „Laureat al Festivalului 
unional al artiștilor amatori". Ei au prezentat stră
vechi producții populare cum ar fi „Ceiavnița" și 
„Cadrilul din Stavropol", tablouri coregrafice inspi
rate de vechi datini — „Ghicitul de anul nou" și 
„La iarmaroc".

Programul de concurs a fost încheiat de dansa
torii și cintăreții ansamblului folcloric „Balada" din 
București. Din repertoriul lor au făcut parte nemu
ritoarele „Ciocîrlia", „Hora staccato" și „Hora lui 
Dobrică", precum și suite de dansuri de pe Someș, 
din Oltenia, din Moldova și „Călușul".

Duminică au continuat să se desfășoare in Capi
tală spectacolele susținute de ansamblurile parti
cipante la primul Festival internațional de folclor 
„România ’69".

Arenele Romane au găzduit un frumos spectacol 
prezentat de ansamblurile Societății engleze de 
cîntece și dansuri populare „Cecil Sharp" din Lon
dra, „Pajottenland" din Belgia, al regiunii Gera 
(R. D. Germană), „Joza Vlahovic" din Zagreb și 
„Rzeszowiacy" din Mielec 
biului".

Un alt spectacol a avut 
Herăstrău, unde și-au dat 
„Ivan Vazov" din Sofia, 
hoslovacia), din Carlsruhe (R. F. a Germaniei), al 
Căminului cultural din Uzdin (Iugoslavia), Ansam
blurile românești „Poenița", „Junii Sibiului", „Pra
hova" precum și corul academic din Riga.

La Teatrul de vară „Nicolae Bălcescu" s-a des
fășurat un program prezentat de ansamblurile 
„Zemplin" din Mihalovce (Cehoslovacia), „La Fa
randole" din Courtepin-Fribourg (Elveția), „Corre- 
vrots-Vaudăs" din Corravilliers (Franța), „Danze- 
rini di Lucinico" din Frioul-Gorizia (italia) și an
sambluri românești din Brașov („Poenița") și „Pra
hova".

(Polonia) și „Junii Si-

loc la Teatrul de vară 
concursul ansamblurile 

„Vsacan“ din Vsetin (Ce-

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE SUEDEZE

admira noile construcții de locuințe, 
alături de monumente vechi ale ar
hitecturii sucevene. Membrii delega
ției au făcut apoi o vizită la consi
liul popular, unde li s-a prezentat 
succint tabloul realizărilor din ul
timii ani în domeniul economic, edi- 
litar-gospodăresc și social-cultural.

Ziua s-a încheiat printr-un dineu 
oferit de președintele Consiliului 
popular al județului Suceava în 
cinstea delegației suedeze și a per
soanelor oficiale care o însoțesc.
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Ziua folclorului
O stînă a răsărit peste 

noapte într-un colț al Pieței 
Aviatorilor din Capitală. O 
autentică stînă românească, 
coborîtă de pe plaiurile 
munților Căpățînii, din Vai- 
deenii Vîlcii, cu tot dichi
sul ei : ceaunul cu balmoș 
frumos mirositor, podișo- 
rul plin cu șuștare, troci 
de lapte, c.iubere, putineiul 
pentru brînză. Am asistat, 
martor nebăgat în seamă 
de oierii cu chimire late 
peste frumosul port popular 
al acestor locuri, frumos 
tocmai prin sobrietatea sa 
coloristică — numai alb ți 
negru — am asistat, spu
neam, cu o seară înainte la' 
■ridicarea acestui colț de

romanesc
I

jiștea de lîngă estrada pio
nierilor, participînd la ma
nifestarea folclorică „De 
azi sîntem artiști amatori". 
M-am înghesuit alături de 
ceilalți vizitatori în jurul 
Căruței cu păpușari, aplau- 
dînd năzdrăvăniile lui Pă
cală și Tîndală care au bă
tut în lung și-n lat aleile 
parcului, tot așa cum, cu 
zeci și zeci de ani în urmă, 
poposeau în toate colțurile 
țării, într-un fel de arhaice 
„turnee" artistice ce ne-au 
încîntat copilăria. Și enu
merarea ar putea continua 
cu numeroase alte exemple 
similare. Nu o facem deoa
rece, ca majoritatea celor 
prezenți, ne-am oprit cea

File din cartea de aur
a hărniciei si talentului 

celor multi \

țară românească. Cu gesturi 
precise, calculate, ca în
tr-un ritual care se petrece 
neschimbat de mii de ani, 
de pe vremurile transhu- 

- manței și pînă astăzi, cio
banii au ridicat stînă ca și 
strămoșii lor, numai din 
bîrne de lemn, fără a fo
losi nici un cui ci doar îm
bucăturile special crestate 
la capete. Totul într-un 
timp record dar, mai ales, 
lucrînd astfel de parcă nu 
ar fi fost nimic neobișnuit 
în a construi o stînă nu pe 
iarba montană, ci pe pa
jiștea unui parc bucureș- 
tean. Am reținut această 
imagine deoarece, prin na
turalețea și autenticitatea 
sa, ne-a apărut ca un etalon 
al tuturor manifestărilor 
prilejuite de „Ziua folclo
rului românesc" : nu o suită 
de curiozități folclorice in
teresante numai prin inedit, 
ci acțiuni în care gazdele și 
vizitatorii, împreună, au 
pătruns în esența faptului 
folcloric, în miezul său.

Este greu să-ți afirmi 
preferința exclusivă asupra 
vreuneia din manifestările 
zilei de ieri. Am întîlnit 
încă de la primele ore ale 
dimineții zeci de bucu- 
reșteni care au poposit la 
estrada pionierilor sau lă 
pista de trotinete, unde co
piii au participat la un con-' 
curs „Cine știe' cîștigă" pe ' 
tema „Cîntecul și jocul 
popular românesc", precum 
și la o originală întrecere 
intitulată „Cel mai frumos 
costum popular purtat ■ de 
copii pînă la 10 ani". Am 
zărit numeroși elevi pe pa-

mai mare parte a timpului 
pe pajiștea cu terase de 
lingă Teatrul de vară. In
tr-un decor simplu — o 
frumoasă poartă maramu
reșeană prin care pătrund 
în fața spectatorilor cîntă- 
reții și dansatorii români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — dar de 
o simplitate care dobindeș- 
te măreție prin decorul na
tural ce, o înconjoară, am a- 
sistat la" o manifestare uni
că în felul ei : o succesiune 
de obiceiuri și datini popu- 

totul — și 
deosebită a o- 
și larga zonă 

din care 
selecționate, și
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SUCEAVA. — De la trimisul „A- 

gerpres", Mircea Bumbac : Dumini
că dimineața, delegația parlamentară 
suedeză, condusă de Henry Allard, 
președintele Camerei Deputaților, 
cu soția, a sosit la Suceava.

în călătoria lor prin țară, oaspeții 
sînt însoțiți de Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Roșu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvicultură 
a M.A.N., precum și de Cari Rajjpe, 
ambasadorul Suediei la București.

In vechea cetate din nordul țării, 
membrii delegației au fost salutați 
de Emil Bobu, președintele Consiliu
lui popular al județului Suceava, 
și Nicolae Moraru, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, depu- 
tați în M.A.N., precum și de alți re
prezentanți ai Organelor locale de 
stat.

Parlamentarii suedezi au vizitat 
apoi vestitele mînăstiri din această 
parte a țării — capodopere de artă 
feudală — Voroneț, Moldovița și Hu
mor. Ei au consemnat în cărțile de 
onoare cuvinte elogioase la adresa 
acestor valoroase creații de renume 
mondial. Oaspeții au vizitat, de ase
menea, o expoziție de artizanat la 
Voroneț și locuințe țărănești la Mol
dovița, exprimîndu-și admirația pen
tru stilul arhitectonic, mobilierul și 
decorația populară. în comuna Mî- 
năstirea Humorului, ansamblul 
„Hora" din Suceava a prezentat în 
cinstea delegației suedeze un bogat 
program artistic. înapoindu-se în re
ședința de județ, oaspeții au putut

• My fair lady : PATRIA — 12,45 ; 
16,30 ; 20,15, SALA PALATULUI —
16.30 (seria de bilete — 2971) ; 20,45 
(seria de bilete — 2972).
• Soarele vagabonzilor: REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STA- 
DIONUL DINAMO — 20.
• Tigrul : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18',30 ; 21, la grădină — 20, GRA
DINA DOINA — 19,30.
• Cavalerii aerului : VICTORIA —
8.30 ; 10,45 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Căsătorie în stil Italian : GRĂ
DINA MOȘILOR — 19,30.
• Totul de vînzare : CENTRAL — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Singurătate în doi : CENTRAL
— 21.
• Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 9—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, DACIA — 8,30—21 în conti
nuare.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
• Noaptea generalilor : DOINA — 
11,45 ; 13,45 ; 16,30 ; 20.
• Un bărbat și o femele : UNION
— 15,30 ; 18.
• Din plictiseală : UNION — 20,30.
• Rapsodie dobrogeană ; Rîpa ro
șie ; Portret și pictură militantă 
în opera lui Gh. Tatarescu ; Anul 
trecut la Brașov : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Omul momentului : FEROVIAR
— 9,30 ; 11,30 Î 13,45 ; 16 ;
20,30, MELODIA — 9.; 11,15 
16 ; 18,15 20,30, MODERN 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Vîrsta ingrată : EXCELSIOR — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
la grădină — 20, FLAMURA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIEI — 20.
• Sherlock Holmes : GRIVIȚA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 i 
20,30, TOMIS — 9—17 tn conti
nuare, la grădină — 19,15.__ ____

nată a Drăgaicelor din Te
leorman, care în fiecare 
Crimăvară anunță un an 

ogat în recoltă. Apoi am 
fost martorii unor obice
iuri legate de îndeletniciri, 
expresie a unor rituri stră
vechi, o formă de mani
festare a bucuriei muncii : 
tînjaua maramureșeană, 
sărbătoarea secerișului din 
Maieru-Năsăud ; pentru 
ea, în final, într-o revăr
sare a bucuriei colective, 
să participăm la o gran
dioasă nuntă năsăudeană.

Pornind de la acest 
punct central al sărbătorii 
populare, toate aleile par
cului au găzduit o varie
tate de manifestări. Pe 
„ulița satului", de pildă, 
grupuri, grupuri de oameni 
înconjuraseră mini-atelie- 
rele meșterilor populari | 
cu migală și pricepere, cu 
virtuozitate și răbdare, co
jocarii decorau cojoacele 
atît de specifice zonei de 
munte, cioplitorii în lemn 
încrustau dantela decorații
lor pe căuce și fluiere, țe
sătoarele prinseseră în răz
boaie rîurile de culoare și 
lumină ale covoarelor, roa
tele olarilor se învîrteau 
cu repeziciune născînd for
me suple din bulgări in
formi de lut Și, deasupra 
tuturor, se ridicau acordu
rile cîntecului popular ro
mânesc găzduit pe toate 
scenele parcului. Nicio
dată pînă acum nu s-au 
concentrat, concomitent, în
tr-un spațiu destul de 
restrîns, atîtea vestite e- 
chipe de amatori. „Junii 
Sibiului", al cărui dans de 
pe Someș a stîrnit uimire 
peste hotare, fetele de la 
Căpîlna cu minunata „pur
tată" — nestemată a folclo
rului nostru —, solii dan
sului oșenesc, 250 de călu
șari de diferite generații 
din Ialomița, Ilfov. Teleor
man într-un spectacol-sui- 
tă : „Călușul românesc", 
tulnicăresele din Avram 
Iancu alături de buciuma- 
șii din Vrancea și Neamț, 
de cobzarii din Suceava și 
de fluierașii din Leșu și 
Boița.

Iar acest vîrtej de culoa
re, ritm și voie bună a 
prins în iureșul ■ său și pe 
miile de bucureșteni parti
cipant! la marea serbare 
populară. A fost un 
spectacol de neuifSt, reve- ' 

Ulatorp1' pentru <

»; 18,18 ; 
; 13,30

— 9,30

Cronica zilei
PLECAREA SECRETARULUI 

GENERAL AL P.S.D.
DIN SUEDIA, 

STEN ANDERSSON
Duminică a părăsit țara, înapoin

du-se în patrie, Sten Andersson, se
cretar general al Partidului Social- 
Democrat din Suedia, care a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

★Duminică a părăsit Capitala, Wil
liam Eteki Mboumoua, președintele 
celei de-a 15-a Sesiuni a Conferin
ței generale UNESCO, care ne-a vi
zitat țara la invitația Comisiei na
ționale române pentru UNESCO.

înainte de plecare, oaspetele s-a 
întîlnit 'cu reprezentanți ai presei 
centrale și Radioteleviziunii. El și-a 
exprimat satisfacția de a fi fost 
primit de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, de premie
rul Ion Gheorghe Maurer, de a se fi 
întîlnit și discutat cu personalități ale 
statului român probleme privind re
lațiile dintre UNESCO și România.

Apreciind țara noastră ca una din
tre membrele cele mai dinamice ale 
UNESCO, dl. William Eteki Mbou
moua a spus : Aveți activități care 
în cadrul organizației noastre sînt 
extrem de importante, ca de pildă 
Festivalul și concursul de folclor. Am 
asistat la acest festival și regret mult 
că trebuie să plec fără să pot ve
dea toate manifestările sale. Cultura 
fiind sufletul unei națiuni, un mij
loc de consolidare a ei, consider arta 
populară ca un element esențial în 
fenomenul de creație artistică și cul
turală. Acest festival este un mijloc 
de apropiere între popoare, foarte 
util nu numai pentru România care, 
cu acest prilej demonstrează vigoa
rea creației sale populare, dar și pen
tru celelalte țări participante.

în încheiere, dl. William Etekî 
Mboumoua a apreciat vizita făcută 
în România ca foarte instructivă. Am 
putut cunoaște mai multe aspecte : 
orașul și satul, muntele și marea — 
a spus oaspetele. Vizitînd Moldova, 
am cunoscut imensul ei tezaur artistia 
de la faimoasele mînăstiri. Ele re
prezintă o glorie a artei populare, 
valori considerabile ale unui patri
moniu cultural care din fericire nu 
aparține numai României, ci lumii 
întregi.

Asociației de prietenie
xvJliA UN XXT.1L rUrVlAXvxL U ț
17,45 ; 20, FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Neîmblînzlta Angelica: BU- 
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 19,30, 
MUNCA — 16 ; 18.
• Dragostea unei blonde « MUN
CA — 20.
• Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
• o chestiune de onoare : BU- 
CEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18, la gră
dină — 20, LIRA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30, ARTA — 9—16 în 
continuare ; 18,15, Ia grădină — 20.
• Străin în Casă : UNIREA — 15,30, 
la grădină — 19,30.
• In orașul „S“ : UNIREA — 18.
• Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ;• 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• Maica Ioana a îngerilor 3 PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prințul negru : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 : 20.
• Singeroasa nuntă macedoneană) 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X și banda „Trei 
cîini verzi" : VOLGA — 9,30—15.45 
în continuare ; 17,15 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30, la grădină — 19,30.
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
RAHOVA - 18.
• Expresul colonelului von Ryan 1 

• VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Fata din parc ! VIITORUL — 
20’,30.
• Tinerețe fără bătrînețe l 
RIȚA — 9,15 ; 12 ; 14.45 ; 
20,15.
• A trăi pentru a trăi : POPULAR 
15,30 ; 19.
• Căsătorie din Interes : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Aruncați banca în aer : VITAN
— 15,30, la grădină — 19,30.
• Apele primăverii : VITAN — 18,
• Armata „Codobaturilor" din nou 
în luptă : PACEA — 15,45 ; 18 t 
20,15.
• Adio, Gringo : CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Alexandru cel fericit: COSMOS
— 15,30 : 18 ; 20,15.

sovieto-română
Duminică la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Asociației de prie,- 
tenie sovieto-română, condusă de 
A. T. Lavrentieva, vicepreședinte al 
conducerii centrale a asociației, ad
junct al” ministrului industriei u- 
șoare al U.R.S.S., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S„ a 
participat la sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de Mi
hail Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., mem
bru în Biroul Consiliului General al 
Asociației.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Iare. Aici 
varietatea 
biceiurilor, 
geografică 
ele au fost ., ____
expresivitatea costumelor, 
a măștilor, — a avut da
rul să ne sugereze imagi
nea unei imense cărți care 
a strîns între ■ paginile sale 
viața și gîndurile unui po
por ce și-a păstrat neștir
bită, de-a lungul istoriei, 
ființa sa națională și spiri
tuală, a unei cărți de aur 
ale cărei prime pagini au 
fost scrise cu secole în urmă 
și la care contemporanei
tatea continuă să adauge 
file noi.

La început am bătut din
■ palme tactul' lă jocul că- ■ 

iuților din Neamț și Doro- 1 
hof și al caprelor din Su
ceava, din Toplițâ și Făgă
raș, amintindu-ne bogăția " 
și frumusețea obiceiurilor 
de iarnă de pe aceste 
locuri ; .am privit cu me
reu proaspătă încîntare 
măștile din Maramureș; 
am fredonat melodia legă-

ia< l
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(Agerpres)

Cosinzeneși de Ilene
(Urmare din pag. I)

SĂRBĂTOARE
Trei mii de Feți Frumoși

ț

Cîntaț! 
Iul Aș-

17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor : •

cu noi ; • Biblioteca 
chluță.

18,05 — Micii meșteri mari —

lesele lui calități morale, 
pentru dragostea sa de 
viața cea nouă a patriei so
cialiste; căreia partidul îi 
deschide perspective 
mai luminoase.

Radu CONSTANTINESCU

bătrînă, înconjurată de ex
ponate ale artei ceramice, 
urca parcă din vremuri 
imemorabile spre noi, tre- 
cînd ca un veritabil car de 
triumf al artei populare.

Mari și impunătoare 
grupuri de tinere țărănci 
treceau purtînd pe brațe 
perne, covoare, scoarțe și 
ștergare, sau ducînd pe 
cap ciururi încărcate cu 
fructe.

Fanfara din Valea Mare- 
Vaslui, tarafurile din cele
lalte meleaguri ale țării, 
grupul alegoric cu brazi 
împodobiți ai străvechiului 
obicei „Tînjaua" din Ho- 
teni-Maramureș, „Cununa" 
din Bistrița-Năsăud, „Co
lindătorii" din Hunedoara, 
alcătuiau în acest alai 
magnific un tablou deopo
trivă pictural, coregrafic și 
acustic de o frumusețe ne
întrecută,

Un amănunt de-o sem
nificație deosebită : în a- 
laiul celor trei mii de ar
tiști amatori au defilat, ca 
un semn al unicității ge
niului creator al popoare
lor, ca niște flori ale ace
luiași buchet superb, dele

gațiile folclorice din An
glia, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Elveția, Franța, 
Republică’ Democrată Ger
mană, Republica Federală a 
Germaniei, Italia, .Iugosla
via, Republica Populară 
Mongolă, Polonia, Ungaria 
și U.R.S.S. Fiecare în parte 
și toate la un loc vorbeau 
despre adînca și omeneasca 
frumusețe a folclorului, su- 
gerînd că și în domeniul 
artei populare, întocmai ca 
în munca materială, ome
nirea găsește un limbaj 
comun de prietenie, de res
pect reciproc, de demnitate 
și de pace.

A fost pe drept cuvînt o 
duminică de neuitat : 3 000 
de Feți Frumoși și de Ilene 
Cosînzene au trecut într-un 
alai de basm pe marile ar
tere bucureșterie. oferind 
astfel, într-un cadru ine
dit, o apoteoză a nesecate
lor virtuți estetice și spiri
tuale care-și au izvorul în 
inima însetată de frumu
sețe a poporului nostim, a 
tuturor popoarelor, a în
tregii umanități ; fiindcă 
într-adevăr dacă folclorul 
are un mit pe care-1 elo
giază neistovit și neabătut, 
apoi acest mit este OMUL

• Teatrul satiric muzica! „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30.

La Păulești, localitate situată pe 
malul Someșului, se află una dintre 
primele unități din agricultura so
cialistă a României. Munca rodnică 
a cooperatorilor a ridicat Păuleștii 
pe o treaptă înaltă de urbanizare și 
civilizație. în anii din urmă a în
ceput a doua reconstrucție a comu
nei : se construiesc, alături de ca
sele ridicate în cei 20 de ani, locuin
țe tip vile — cu ceardacuri și etaje, 
lărgi foișoare, în stilul arhitectonic 
maramureșan — prevăzute cu toate 
anexele caracteristice mediului ur
ban.

în această nouă ipostază și-a pri
mit Păuleștii, duminică, oaspeții la 
sărbătorirea a 20 de ani de la în
ființarea cooperativei agricole de 
producție.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
organelor județene de partid și de

: LA PAULESTI
I J

stat, ai organelor locale de partid, 
de stat și obștești, conducători ai di
feritelor întreprinderi industriale și 
agricole de stat, președinți de coope
rative agricole de producție, meca
nizatori și alți numeroși invitați.

Cea mai veche președintă de coo
perativă agricolă de producție din 
țară, Maria Zidaru, Erou al Muncii 
Socialiste, a vorbit la această sârbă? 
toare despre drumul parcurs de 
cooperatorii din Păulești — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
în 20 de ani de, muncă în comun, 
despre succesele dobîndite și pers
pectivele ce se deschid pentru con
tinua dezvoltare a comunei lor.

Numeroși invitați au rostit 
de salut, urînd sărbătoriților 
tot mai mari.

Intr-o atmosferă de mare 
țire, cei prezenți au trimis

cuvinte 
succese

____ ____,_________ Finala ;
Ex-Terra '69 — reportaj fil
mat.

18,30 — Ateneul tineretului : Șase zile 
în Delta Dunării.

19.00 — Criterii : Carnet cinematografic.
19.30 — Telejurnalul de seară — Buletin meteorologic.
20.00 — Steaua fără nume — emlsiune-concurs de muzică ușoară.

‘Șl.OO — Festivalul șl concursul internațional de folclor — „România '69'.
21.15 — Cadran — emisiune de actualitate internațională.
21.45 — Roman-foileton : „Lunga vară fierbinte" (XVIII). Prevenirea.
22.35 — Telejurnalul de noapte — Buletin meteorologic.
22.50 — Publicitate.
23.00 — Hichiderea emisiunii.

însufle- 
T„_, __ ,_________  ... o tele
gramă Comitetului Central al Pârtii 
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „în cele două 
decenii de existență a cooperativei 
s-au dezvoltat armonios ramurile de 
producție care corespund cel mai 
bine condițiilor pedoclimatice de 
care dispunem, permițînd profilarea 
și concentrarea producției pe baze 
științifice, ceea ce a asigurat an de 
an venituri obștești tot mai impor
tante. Azi, noi dispunem de un 
fond de bază de 17 milioane lei față 
de numai 51 000 lei la înființare. în 
spiritul hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres, asigurăm conducerea de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că vom 
munci cu ardoare și nestrămutat de
votament pentru continua înflorire 
a marii noastre familii, pentru a ne 
aduce contribuția la înaintarea vic
torioasă a României pe drumul con
struirii societății multilateral dez
voltate".

Pe șantiere
ale industriei chimice
(Urmare din pag. I)

Nu am insistat asupra cauzelor 
care au determinat amînarea pune
rii în funcțiune a unor noi obiective 
din industria chimică întrucît, după 
cum s-a văzut, ele se cunosc. în 
schimb, din anchetă se desprinde că 
tolerarea lor a devenit o practică în 
cazul celor două ministere, că facto
rii de răspundere investigați nu au 
intervenit decisiv în vederea înlătu
rării neajunsurilor. Directorul teh
nic, Constantin Scrieciu, spunea : 

„Toți ne cunoaștem partea de răspun
dere ce ne revine". în timpul anche
tei, din păcate, nu am putut afla în ce 
constă această răspundere. Este ne
voie, deci, ca Ministerul Industriei 
Chimice, precum șl forul de resort al 
constructorilor și montorilor să in
formeze opinia publică despre mo
dul în care vor recupera daunele 
produse economiei naționale. Iar ceea 
ce interesează acum în cel mai înalt 
grad este : vor fi sau nu vor fi date 
în exploatare pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie cele 10 obiective indus
triale ? Optimismul „revirimentelor" 
dacă nu are acoperire, dacă nu este 
dublat de măsuri energice și de fapte 
concrete, este fals și dăunător.

în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea 
Congres al partidului, se sublinia
ză : „ministerele, centralele econo
mice, întreprinderile, unitățile agri
cole au datoria să ia toate măsu- - 
rile pentru reducerea substanțială a 
cheltuielilor legate de construcții, 
creșterea vitezei de rotație a fon
durilor, să asigure la timp aprovi
zionarea cu utilaje și instalații, in
trarea în producție, la datele stabi
lite, a tuturor capacităților". Aceasta 
nu este o chestiune facultativă ci 
o sarcină primordială a planului 
de investiții, subliniată în re
petate rînduri de conducerea parti
dului nostru. De aceea, se impun 
eliminate din rădăcini toate cauzele 
care mai provoacă întîrzierea intrării 
în funcțiune a unora din noile capa
cități din industria chimică. Trebuie 
să se înțeleagă o dată pentru tot
deauna că eforturile de investiții pe 
care le face statul, poporul nostru, 
trebuie să dea cît mai repede roadele 
scontate, să asigure creșterea avuției 
naționale, că nimeni nu poate fi ab
solvit de răspundere în cazul cînd 
se tărăgănează intrarea în circuitul 
economic a unuia sau altuia dintre 
noile obiective industriale.

RECHIZITE ȘCOLARE
Apropiata deschidere a „stagiunii" școlare se face 

tot mai mult simțită și din insistența cu care părinții 
și copiii solicită, în aceste zile, librăriile și magazi
nele de specialitate în vederea procurării rechizite
lor și uniformelor școlare.

Afluxul mare de cumpărători, inerent perioadei 
care precede începutul anului școlar, impune în mod 
firesc precauții din partea organelor comerciale pen
tru satisfacerea integrală și cu maximum de operati
vitate a tuturor cerințelor. Ele pun în aceste zile la 
dispoziția celor interesați un bogat sortiment de ca
iete și maculatoare, vocabulare, ierbare, globuri te
restre. Sînt încă multe alte rechizite școldre necesare 
elevilor — linii și echere din lemn ori material plas
tic, teuri, florare, compasuri, penare, planșete și gar
nituri, serviete — pe care magazinele le pun la dis
poziția publicului școlar.

Părinții copiilor care în acest an vor păși pentru 
prima oară pragul școlii le procură de pe acum 
ghiozdane, alfabetare și tot ceea ce constituie „trusa" 
micului elev din clasa I.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat anunță că la 

tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de 
viață din 31 august 1969 au ieșit următoarele 
opt combinații do litere :
U.P.Y. R.T.M. O.N.B. V.R.W
B.V.L. P.S.I. P.I.N. B.F.I.

Toți asigurații care au polițele în vigoare șl 
au trecute în ele una sau mai multe din aceste 
combinații ale căror litere sînt înscrise în ordi
nea ieșirii la tragere se vor prezenta la unitățile 
ADAS pentru a-și primi sumele cuvenite.

De la ideea științifică, 
la patentul industrial

(Urmare din pag. I)

și condițiile de abordare, 
de soluționară și aplicare, 
în această direcție, o mare 
importanță are în prezent 
dezbaterea largă a proble
melor și domeniilor priori
tare ale chimiei, în vede
rea precizării și abordării 
lor cît mai grabnice. în 
acest context, cred că nu 
trebuie să neglijăm inclu
derea unor domenii mai 
noi, cu un rol primordial 
în dezvoltarea tehnicii chi
mice și a cercetării de 
perspectivă (cataliza și ca
talizatorii. chimia cuantică, 
fizico-chimia polimerilor 
etc).

Sînt realități pe care, ca 
profesor, mă simt dator să 
le cultiv sistematic în min
țile și inimile celor ce se 
pregătesc pentru a duce 
mai departe ștafeta presti
giului științei românești. 
Am spus și In Inimile lor. 
deoarece pe lîngă aspectul 
de datorie socială de înalt 
ordin, vitală, a omului de 
știință, contribuția prac
tică sporită la rezolvarea 
cerințelor progresului ma

terial" și spiritual propriu 
presupune un atașament, o 
emulație afectivă, genera
toare de entuziasm. în 
ceea ce privește reușita 
formării unor cercetători 
cît mai receptivi la nevoile 
economiei naționale, dor
nici să le rezolve cu 
promptitudine și competen
ță •există încă de pe acum 
simptome de bun augur. 
Legea învățămîntului supe
rior, recent pusă în apli
care, oferă concentrarea 
specializării într-un an de 
studiu (anul V), ceea ce 
este pozitiv : eficiența a- 
cesteia va fi, cred, de
terminată de modul cum 
se va organiza practic 
procesul de învățămînt în 
anul V, cum se va face ale
gerea, definirea judicioasă, 
realistă a secțiilor și gru
pelor de specializare, a dis
ciplinelor din fiecare secție 
și a conținutului programe
lor analitice. De asemenea, 
după părerea mea, această 
specializare trebuie să fie 
legată direct de sarcinile 
actuale și de perspectivă 
ale industriei și ale știin
ței chimice, să fie conside
rată — tn această fază —

doar ca o „inițiere tn spe
cializare" și continuată în 
forme post-universitare bine 
organizate — fapt subli
niat, de altfel, și în recen
tele documente ale parti
dului și statului nostru. De 
asemenea, trebuie ca acest 
învățămînt postuniversitar 
să cuprindă și „reciclarea" 
cercetătorilor și a specia
liștilor din industria chi
mică, în scopul perfecțio
nării pregătirii, evitării 
practicismului îngust : a- 
ceasta ar putea fi realizată 
eventual chiar în cadrul 
centrelor sau institutelor 
de cercetare ce vor func
ționa pe lîngă instituțiile 
de învățămînt superior.

Pe această cale aprecie
rea colectivității sociale 
față de munca și rezulta
tele cercetătorului științific 
va atinge cote și eficiente 
maxime. Ea acționează de 
altfel. încă de pe acum ca 
un stimulent efectiv, tre
zind In sînul colectivelor 
de cercetători dorința de a 
participa susținut, creator 
la înfăptuirea marilor o- 
biective ale cincinalului ur
mător.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI
DIN 31 AUGUST 1969
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1 53937 12 100 000 100 000
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1 12553 43 25 000 25 000
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800 1 920 000
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Balcaniada
de atletism

ECHIPA FEMININĂ
A

PE
ROMÂNIEI

PRIMUL LOC
SOFIA

Homa Hristov). — Aseară, după 
patru zile de întreceri pasionan
te, a luat sfîrșit cea de-a 28-a 
edifie a Jocurilor Balcanice de 
atletism, la care au participat 
atlete și atleți din Grecia, Iugo
slavia, România, Turcia și Bul
garia.

In ultima zi, proba masculină 
te aruncare a discului a fost 
cîștigată de recordmanul Româ
niei, I. Nagy, cu un rezultat de 
55,54 m. Atletul român N. Par
tea s-a clasat pe primul loc la 
110 m garduri cu timpul de 14” 
1/10. Un frumos succes a reali
zat în proba de 100 m garduri 
Valeria Bufanu (România), care 
a trecut prima linia de sosire cu 
13” 6/10. Echipa feminină a
României (Anghelescu. Petrescu, 
Enescu și Goth) a obfinut me
dalia de aur și titlul de campi
oană balcanică în proba de șta
fetă 4X100 m, cu rezultatul de 
45” 8/10.

Dintre celelalte rezultate men
ționăm : la masculin : 5 000 m 
Jelev (Bulgaria) 13’ 49” 6/10;
triplu-salt — Stoikovski (Bulga
ria) 16,57 m; prăjină — Papani- 
colau (Grecia) 5,25 m; feminin : 
ștafeta 4X400 m — Iugoslavia 4' 
41” 9/10; înălțime — Blagoeva 
(Bulgaria) 1,79 m ; suliță — Ur- 
bancici (Iugoslavia) 54,84 m.

A 28-a ediție a Jocurilor Bal
canice a fost cîștigată la femi
nin de echipa României, care 
și-a păstrat titlul cucerit anul 
trecut la Atena. Atletele românce 
su totalizat 120 puncte, fiind ur
mate în clasament de echipele 
Bulgariei (111 puncte) și Iugo
slaviei (78 puncte). La mascu
lin, pe primul loc s-a clasat e- 
chipa Bulgariei cu 160 puncte. 
România (136 puncte) și Iugo
slavia (131 puncte) au ocupat în 
ordine locurile următoare.

Atletele române continuă să-și 
.mențină hegemonia în Balcani, 
confirmând părerea unanimă că 
„la ediția de la Sofia nu pot fi 
întrecute". Firește că ele pu
teau realiza un punctaj supe
rior prin participarea consacra
telor Mihaela Peneș, Maria Fi
lip. Ieșirea din concursul de 
pentatlon a Elenei Vintilă, care 
se accidentase, a dus, de ase
menea, la pierderea citorva 
puncte.

Specialiștii anticipau o dispută 
ceva mai strînsă intre atleții din 
România și Bulgaria. In privința 
comportării atleților români, iată 
și părerea exprimată de tov. V. 
Firea, secretar general al Fede
rației române de atletism : „Am 
deplasat la Sofia o echipă cu 
multe „goluri". Unii spor
tivi nu au confirmat forma ma
nifestată la recentele campiona
te ale țării. Succesul atleților 
bulgari nu constituie o surpri
ză, mai mulți dintre ei au rea
lizat' performanțe deosebite, 
dovada că s-au pregătit te
meinic".

<’ Desigur că rezultatele obți
nute la Sofia vor constitui obiect 
de analiză și reflecție pentru 
antrenori, specialiști și federa
țiile de specialitate, mai ales că 
la mijlocul lunii septembrie vor 
avea loc la Atena campionatele 
europene.

(prin telex, de la

%
Pe terenurile de handbal

Un meci
în premieră

După 3 etape

16. CRIȘUL
REZULTATE TEHNICE

U.T.A. — Crișul 2—0 (1—0). A marcat Domide 
(min. 29 și 89).

Dinamo București — Dinamo Biacău 3—1 (2—0). 
Au marcat : Dinu (min. 7 și 79) și David — auto
gol (min. 26) pentru bucureșteni j Ene Daniel 
(min. 68) pentru băcăuani.

Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0). A mar
cat : Grozea — din 11 m (min. 30).

F. C. Argeș — Rapid 1—3 (0—2). Au marcat : 
Neagu (min 12), Straț (min. 17), Vlad — autogol 
(min. 78) pentru Rapid ; Dobrin (min 47) pentru 
Argeș

Steagul Roșu — ^Jiul 0—1 (0—1).
nescu (min. 12).

Universitatea Craiova — Farul 
marcat : Oblemenco (min. 5, 
(min. 24).

Politehnica Iași — Universitatea 
Au marcat : Barbu (min. 38) și

C.F.R. Cluj — Steaua 1—3 (0—0).
Tătaru (min. 50), Voinea (min. 61 și 75) pentru 
Steaua t Stăncel (min. 79) pentru C.F.R.

A marcat: Pero-

4—0 (3—0). Au
39 și 78), Bălan

Cluj 0—2 (0—1).
Adam (min. 88).

Au marcat>
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ETAPA VIITOARE
Dinamo Bacău — Politehnica, Rapid — Steagul 

Roșu, Steaua — Dinamo București, Crișul — C.F.R. 
Cluj, Farul — Petrolul, Jiul — U.T.A., A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova, Universitatea Cluj — 
F. C. Argeș

Consecințele meciului
de la PiteștiA

PITEȘTI (prin telefon). — Ieri, o- 
rașul acesta, atît de îndrăgostit de . 
fotbal, s-a simțit pentru cîteva ore 
tot atît de tare ca și pe vremea cînd 
echipa budapestană Ferencvaros, cu 
Albert în frunte, a trebuit să plece 
steagul. Cele patru puncte acumu
late în primele două etape, presa 
bună de care s-a bucurat formația 
lui Dobrin după victoriile repurtate 
șț mai ales dorința de a fi martorii 
unui nou succes au adus în tribu
nele stadionului „1 Mai" din locali
tate un număr record de spectatori : 
peste 20 000. Antrenorul echipei na
ționale — Angelo Niculescu — a ve
nit și el la Pitești, pentru a urmări 
jocul și. mai ales pentru a se lămuri 
definitiv asupra selecționabililor 
Barbu, Dan, Răducanu, Dobrin sau 
C. Radu.

Atmosfera dinaintea primelor mi
nute ale partidei anunța 
mare, dîrz disputat. Lumea 
bune era încălzită tot atît 
de fotbal, cît și de soarele 
tori Dar... după ceva mai 
un sfert de oră, singura ambiție a 
piteștenilor -— spectatori și jucători
— era de a găsi o soluție cît mâi 
onorabilă pentru a ieși din „neplă
cuta" situație creată de Neagu (min.' 
12) și Straț (min. 17), care îl „exe
cutaseră" pe Niculescu cu șuturi din 
apropiere. înscriind două goluri 
completamente neașteptate. Barbu — • 
unul dintre oamenii lotului repre
zentativ și stîlp al echipei piteștene
— fusese trimis pe tușe de către 
antrenorul Teașcă, după 20 de mi
nute. iar F.C. Argeș, dezechilibrată

sînt două •••

un meci 
din tri- 
de mult 
necruță- 
mult de

complet, evolua pe gazon ca o co
rabie care și-a pierdut cîrma. Efor
turile singulare ale lui Dobrin pen
tru a-și repune formația în .poziție 
verticală se iroseau în van. Pasele 
sale excepționale se loveau de 
coechipieri cum se lovesc mingile de 
tenis de . zidul de antrenament.

A început Rapid mai bine jocul 7 
Iată o întrebare ce pare de prisos. 
Și totuși nu este, pentru că inițiativa 
a aparținut în acest sfert de oră gaz
delor. Bucureștenii acceptaseră ideea 
că întîlnesc liderul -clasamentului și 
faptul se vedea din însuși felul cum 
s-au organizat pe teren după primul 
fluier al arbitrului : 8 oameni în fața 
porții lui Răducanu, doar doi — 
Neagu și Straț — rămînînd să „dia
logheze" cu apărarea condusă de 
Barbu. *Și Rapid s-a lăsat (sau a 
fost) dominat pe de-a-ntregul. Și a- 
tunci ?

Nimic mai simplu. Rapid a avut 
ieri în Neagu un-- atacant de ex
cepțională forță de pătrundere, me
todic, lucid, inventiv și extrem de 
hotărît în șarjele pe care le execută

realiza rftai mult în fața unui Rapid 
cu o tehnică de joc mult superioară 
și mai ales omogen din acest punfit 
de vedere.

Cel de-ai treilea gol al Rapidului 
l-a înscris... piteșteanul Vlad, în pro
pria poartă (min. 78). Pentru F.C. 
Argeș a marcat Dobrin (min. 47), un 
gol ce reaprinsese torța. speranței. A 
pîlpîit doar. .

La sfîrșitul meciului- l-am rugat f>e 
Angelo Niculescu să ne prezinte bi
lanțul impresiilor sale. Iată-1: „Ră
ducanu, . în formă foarte buna. Dan, 
lâ fel. Barbu a greșit, dar va veni 
la lot întovărășit de C. Radu și... 
Dobrin".'

Deci rezultatele partidei F.C. Ar
geș—Rapid sînt : două puncte în cla
sament pentru Rapid și reintrarea 
Iui Dobrin în lotul național. Tot e 
ceva pentru orgoliul amatorului de 
fotbal piteștean.

Valentin PAUNESCU

Ieri in divizia B

La 1 septembrie se împlinesc trei 
decenii din ziua în care a izbucnit 
cel de-al doilea război mondial — 
cea- mai mare conflagrație militară 
din istoria omenirii.

Infrinti în primul război mondial, 
imperialiștii germani și-au pus ca 
țintă, imediat după încheierea aceS- 

. tuia, revizuirea sistemului de tratate 
■ de la Versailles, refacerea potenția

lului economico-mi litar și cucerirea 
dominației mondiale. Născut din a- 
ceastă tendință, hitlerismul — produs 
al cercurilor. imperialiste cele mai 
reacționare —, propovăduind ideolo
gia antiumană a urii de om și de 
rasă, s-a manifestat, pe plan intern, 
printr-o deșănțată teroare fascistă 
împotriva elementelor democratice și 
progresiste, în primul rînd a comu
niștilor, prin repudierea Culturii și 
arderea pe rug a operelor celor mai 
de seamă ginditori ai omenirii ; pe 
plan extern, fascismul hitlerist a ri
dicat la rangul de politică de stat 
primatul forței asupra dreptului, li
chidarea suveranității și independen
ței popoarelor. Așa cum- au spus de 
la început antifasciștii, „Hitler în
seamnă război".

Pentru instaurarea și ascensiunea 
fascismului, pentru politica sa agre
sivă, o gravă răspundere în fața is
toriei poartă marile puteri impe
rialiste, - cercurile guvernante de 
atunci dintr-o serie de state occi
dentale, Temîndu-se de avîntul miș
cării muncitorești internaționale și 
al mișcării de eliberare națională, 
aceste cercuri vedeau în Germania 
hitleristă și în Japonia militaristă 
forțe de șoc ale reacțiunii internațio
nale contra detașamentelor revoluțio
nare mondiale, a primului stat socia
list, Uniunea Sovietică. Cercurile 
imperialiste din Anglia, Franța, Sta
tele. Unite sperau că un război între 
Germania și Uniunea Sovietică va 
duce la slăbirea reciprocă a belige- 
ranților și, implicit, la consolidarea 
pozițiilor economice și politice ale 
puterilor occidentale în hinterlandul 
colonia! și, în genere, în lume. Aici 
își au originea planurile Dawes și 
Young de sprijinire a refacerii eco
nomice și înarmării Germaniei, ză
dărnicirea propunerilor îndreptate 
spre organizarea securității euro
pene pe baze colective, inițierea și 
promovarea faimoasei politici de 
„neintervenție" și „neutralitate".

Punctul culminant al acestei po
litici — care, în prealabil, și-a găsit 
expresie în pasivitatea „încurajatoa
re" față de ocuparea Rhenaniei de 
către naziști, față de intervenția în 
Spania în favoarea rebelilor, față de 
Anschluss (anexarea Austriei) etc. 
— l-a reprezentat faimosul dictat 
de la Miinchen_din septembrie 1938, 
prin care Cehoslovacia a fost ciun
tită de două cincimi din teritoriu 
(regiunea sudetă), restul țării fiind 
cotropit de hitleriști în anul urmă
tor. Expresia „politică miincheneză" 
a devenit de atunci sinonimă cu tîr- 
guirea de către marile puteri impe
rialiste a libertății și independenței 
unor state mici, cu nesocotirea an
gajamentelor asumate, cu sacrifica
rea intereselor de pace ale întregii 
omeniri. Evoluția ulterioară a eveni
mentelor a arătat cît de nefastă a 
fost această politică pentru în
seși popoarele ale căror guverne 
au practicat-o. Churchill avea să 
noteze la sfîrșitul lui 1938 : 
„Sacrificarea Cehoslovaciei nu a asi
gurat nici pacea, nici securitatea".

Poziția marilor puteri imperialiste 
de cedare și compromis față de pre
tențiile Germaniei naziste, atitudinea 
cercurilor guvernante, care n-au în
țeles necesitatea luptei unite împo
triva agresorului, au influențat nega
tiv desfășurarea evenimentelor, au 
demobilizat forțele democratice, au 
încurajat acțiunile agresive ale hi- 
tlerismului. La 1 septembrie 1939, 
Germania nazistă a atacat Polonia. 
In zilele și perioada următoare, 
în viitoarea de foc . și sînge, au 
fost atrase Franța, Anglia, au fost 
cotropite Danemarca, Norvegia, Bel
gia, Iugoslavia. Grecia etc. Asupra

teritoriilor cotropite s-a întins vălul 
negru al „noii ordini". “Dar po
poarele . amenințate în ființa lor 
națională, în însăși existența lor, 
s-au ridicat eroic la luptă pentru 
scuturarea jugului fascist.

Reeditînd' faimoasa deviză impe
rialistă . germană „Drang nach 
Osten", hitleriștii urmăreau să trans
forme România, ca și alte țări din 
bazinul dunărean, în anexe agrare 
și de materii prime, în furnizoare 
de carne de tun, să le înhame la ca
rul agresiunii lor. în acest scop ei 
încurajau formarea unei agenturi 
fasciste în România și, totodată — 
potrivit cu vechea tactică „divide 
et impera" — căutau să ascută 
vrajba între ea și țările vecine. Me
rită să fie relevată in acest sens o 
declarație a Iui Ribbentrop, minis
trul afacerilor externe al Germa
niei : „Ideea de bază a politicii 
noastre actuale fată de Ungaria și 
România este să ținem „aceste fiare 
de călcat" încinse și să aranjăm lu
crurile in interesul Germaniei, in 
raport cu dezvoltarea evenimente
lor". Toate acestea făceau ca în rîn- 
durile muncitorilor, țăranilor, ale 
maselor largi, printre reprezentanții 
de seamă ai intelectualității, inclusiv 
unii oameni politici burghezi, să 
existe o profundă ostilitate față 
de fascism, de Germania nazistă.

în aceste condiții, singura forță po
litică din România care și-a asumat 
misiunea istorică de a uni și mobi
liza forțele patriotice împotriva pe
ricolului fascist, pentru apărarea in
dependenței naționale, împotriva 
războiului imperialist de jaf și co
tropire a fost Partidul Comunist Ro
mân. încă de la nașterea sa, parti
dul nostru, în ciuda oricăror dificul
tăți și represiuni, s-a ridicat în mod 
ferm împotriva politicii reacționare 
antisovietice a reprezentanților cla
selor exploatatoare, a militat neobo
sit pentru statornicirea unor relații 
de prietenie și bună vecinătate cu 
Uniunea Sovietică, pe care le con
sidera ca fiind de cea mai mare în
semnătate pentru interesele celor 
două popoare, pentru pacea și secu
ritatea în această parte a lumii. Ca 
o expresie a puternicului ecou pe 
care această orientare a partidului 
l-a avut în rîndurile opiniei publice, 
cercuri politice largi se pronunțau 
pentru colaborare și prietenie 'cu 
U.R.S.S., ceea ce a și dus în anul 
1934 la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre cele două țări. Totodată, 
P.C.R a chemat neobosit poporul la 
luptă împotriva politicii cercurilor 
guvernante de înfeudare a țării Ger
maniei naziste, împotriva politicii 
hitleriste de anexiuni și cotropire. în 
timpul invadării Cehoslovaciei de 
către hitleriști, pînd în România se 
decretase mobilizarea parțială, parti
dul a dat cuvînt de ordine antifas
ciștilor să se înroleze în armată în 
vederea luptei împotriva agresorului. 
Iar atunci cînd. trupul țării a fost 
ciuntit, prin dictatul de la Viena, 
partidul comunist a cerut forțelor 
patriotice. întregului popor-să se ri
dice cu arma în mină pentru a apăra 
independența și integritatea - patriei. 
Vasta muncă politică desfășurată de 
comuniști, accentuarea stării de spi
rit antinaziste pe măsură ce se in
tensificau presiunile Germaniei asu
pra României au determinat crește
rea avîntului mișcării antifasciste în 
România începînd cu luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 1933 și 
continuînd în ritm crescînd cu ma
rile manifestații și demonstrații 
antihitleriste din' anii 1935—1939, 
toate acestea demonstrau hotărîrea 
poporului "român de a se opune în- 
feudării țării Germaniei naziste, de 
a lupta pentru libertate, indepen
dență și democrație. Dar și în cazul 
țării noastre, politica conciliatoare 
a marilor puteri occidentale față de 
hitleriști a avut ca urmare stimula
rea cercuriloj- reacționare, care au 
pășit pe calea trădării naționale. 
Drept urmare, poporul român, aflat 
singur în fața agresiunii nazismului 
german, lipsit de orice sprijin din 
afară, a devenit victima dictatului 
fascist de la Viena, prin care o 
parte a Transilvaniei era predată 
Ungariei horthyste, a fost aruncat în 
brațele Germani^ hitleriste. în a- 
ceste condiții, Reichul nazist și-a sta
tornicit dominația asupra României 
și, la scurtă vreme (sept. 1940), s-a 
instaurat dictatpra militară fascistă. 
Datorită acestor cauze, precum și 
lipsei de unitate a forțelor muncito
rești și democratice, nu s-a putut îm
piedica aruncarea României în răz
boiul antisovietic, cu toate că acest 
război a fost profund nepopular în 
țara noastră.

Atacînd
22 iunie 
tică. Germania hitleristă și-a sem
nat propria condamnare la moarte. 
Purtînd pe umerii săi greu) războiu
lui antihitlerist și dînd cele mai 
mari jertfe umane și materiale în 
zdrobirea mașinii de război germano- 
fasciste. Uniunea Sovietică, glorioasa 
ei armată, și-a cîștigat în ochii tutu
ror ponoarelor meritul nepieritor de 
a fi adus o contribuție hotărîtoare la 
salvarea omenirii de robia fascistă.

Constituirea coaliției antihitleriste, 
la care au particioat, împreună cu 
U.R.S.S - forța fundamentală a a- 
cestei coaliții — Statele Unite, An
glia, ulterior Franța liberă și nume
roase alte state, a contribuit consi
derabil la repurtarea de strălucite iz- 
bînzi pe cîmpurile de bătălie din Eu
ropa, Africa. Asia. Lupta îndelungată 
și eroică a poporului chinez împo
triva forțelor' militare japoneze a 
contribuit considerabil la înfrîngerea 
Japoniei militariste. Pagini glorioase 
în cronica luptei pentru înfrîngerea 
fascismului au înscris mișcarea de 
rezistență antifascistă a popoarelor 
cotropite, detașamentele de partizani, 
care, în frunte cu partidele comu
niste, au luptat neînlricat împotriva 
ocupanților, pentru libertate și inde
pendență

Recenta aniversare a unui sfert 
de veac de la memorabila zi de
23 August 1944 a evocat cu putere 
momentele luptei pentru eliberarea 
României de sub jugul fascist. Fap
tele amintite ilustrează pregnant me
ritul nepieritor al partidului nostru, 
care, în pofida greutăților și terorii 
fasciste, a știut să unească cele mai 
largi forțe democratice și patriotice, 
toate forțele antifasciste într-un sin
gur front, să le mobilizeze și să le 
conducă la lupta pentru răsturnarea 
prin forță a dictaturii fasciste, eli
berarea țării, ieșirea României din 
război și alăturarea ei coaliției 
antihitleriste. înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August, întoarcerea 
armelor împotriva hitleriștilor și in
trarea României în războiul antihi
tlerist au dus la prăbușirea frontului 
german în această zonă a Europei, 
au deschis calea înaintării rapide a 
trupelor sovietice spre sudul și cen
trul Europei. Armata română, ală
turi de armata sovietică, a alun
gat prin lupte grele trupela

germano-horthyste din Transilva
nia, eliberînd întregul teritoriu al 
patriei, a luat parte activă la elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
Austriei, luptînd cu eroism pînă la 
înfrîngerea definitivă a Germaniei 
fasciste. „Prin mari eforturi materiale 
și prin jertfe grele, armata noastră, 
întregul popor român — se arată 
în Raportul Comitetului Central al 
P.C.R., prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
X-lea — și-au adus contribuția de 
preț la înfrîngerea Germaniei hitle- 
riste, la obținerea victoriei".

Cel de-al doilea război mondial s-a 
încheiat cu o victorie epocală a po
poarelor asupra agresorilor fasciști. 
Ea a făcut, în focul celei mai mari 
încleștări din istorie, o strălucită de
monstrație că oricît de mari ar fi 
forțele, oricît de puternic potențialul 
aruncat în luptă de agresori, ei nu 
pot înăbuși voința popoarelor de a 
trăi și munci în libertate, de a fi 
stăpîne pe destinele lor. încheierea 
victorioasă a războiului a avut o 
mare însemnătate pentru destinele 
întregii omeniri, pentru evoluția ei 

Qpe calea păcii și progresului.
★

Pentru popoarele lumii care au 
trecut prin teribilele încercări ale 
celui de-al doilea război mondial 
nu există năzuință mai fierbinți de- 
cît aceea ca un nou cataclism mon
dial să nu se mai repete. Iată de co 
ele consideră pacea drept comanda
mentul primordial al zilelor noastre.

Cercurile imperialiste, în primul 
rînd din S.U.A., se opun cu înverșu
nare mersului înainte al omenirii, 
caută să-și impună dominația asupra 
altor state, recurg la acte de încăl
care a libertății și suveranității po
poarelor, creează și întrețin focare 
de încordare și conflict în diferite 
zone ale globului. Nu poate fi igno
rat nici .faptul că în R.F.G. acționea
ză încă forțe revanșarde, militariste, 
neolteziste, care ar dori să revi
zuiască situația creată după 
că și în alte țări manevrează 
reacționare. Toate acestea 
rează că atîta timp cit 
imperialismul se menține și 
Iul unui nou război mondial.

Dar aceasta nu îndreptățește In 
nici un caz părerea că războiul mon
dial este iminent sau inevitabil. Con
figurația politică a lumii postbelice 
este cu totul alta decît aceea care a 
premers dezlănțuirii celui de-al doi
lea război mondial. în condițiile vic
toriei asupra fascismului, popoarele 
dintr-o serie de țări și-au luat soarta 
în mîini proprii ; a apărut și s-a dez
voltat sistemul mondial socialist, 
care reprezintă un vast potențial e- 
conomic, politic și militar ' pe rui
nele sistemului colonial s-a născut 
un mare număr de state independen
te. care au un rol tot mai activ în 
lupta pentru pape și independență 
națională. Acționează tot mai intens 
în favoarea păcii, clasa muncitoare, 
în frunte cu partidele comuniste, 
țărănimea, pături ale intelectuali
tății, organizațiile de tineret și femei, 
cercuri largi ale opiniei publice, per- 

, sonalități politice realiste și lu
cide. întreaga evoluție postbelică 
a avut și are drept caracte
ristică fundamentală aceea că forțele 
revoluționare, progresiste se află în 
ascensiune, că influența lor în viața 
politică mondială sporește continuu, 
că ele — și nu imperialismul — de
termină într-o măsură tot mai mare 
cursul evenimentelor. Toate acestea 
îndreptățesc convingerea că uriașele 
forțe ale păcii, shciaiismului și pro
gresului au capacitatea de a zădăr
nici planurile agresive ale imperia
lismului, a împiedica dezlănțuirea 
unui nou război mondial, a apăra cu 
succes pacea.

Condiția esențială pentru realiza
rea acestui deziderat suprem este 
unirea forțelor dornice de pace. De 
aci, necesitatea imperioasă a unității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste — forțe de bază ale lumii con
temporane —, a solidarității tuturor 
componentelor uriașului front anti- 
imperialist.

Manifestind deosebită vigilență față 
de planurile dușmanilor păcii, țara 
noastră întărește continuu capacita
tea sa de apărare, forțele noastre ar
mate pregătindu-se în permanență 
pentru a fi gata ca, la nevoie, să a- 
pere, împreună cu armatele țărilor 
socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia, ale celorlalte țări socia
liste, munca pașnică a poporului și 
cuceririle socialismului împotriva 
unui atac imperialist.

Totodată, România, punînd în cen
trul politicii sale externe prietenia 
și colaborarea cu statele socialiste 
frățești, promovează neabătut, în spi
ritul coexistenței pașnice, relații de 
colaborare pe plan economic, poli
tic, cultural, tehnico-științific cu toa
te țările, fără deosebire de orînduire 
Socială, acționează consecvent pentru 
dezvoltarea înțelegerii și cooperării 
internaționale. Viața internațională 
reclamă cu necesitate așezarea rela
țiilor internaționale pe baze noi, 
pe promovarea consecventă a prin
cipiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului în treburilo 
interne și avantajului reciproc. Res
pectarea strictă a acestor principii re
prezintă premisa esențială a evitării 
conflictelor dintre state și calea si
gură pentru statornicirea unor relații 
internaționale de încredere, colabo
rare și înțelegere între state și po
poare. Poporul nostru se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea agresiunii 
S.U-A. în Vietnam, pentru crearea 
condițiilor ca poporul vietnamez să-și 
poată hotărî singur soarta.

Asigurarea unei securități reale în 
Europa — învățămînt de prim ordin 
dedus din experiența istorică a celor 
două războaie, ambele pornite din 
Europa a devenit un de
ziderat major al popoarelor con
tinentului și un obiectiv primor
dial al luptei generale pentru pace. 
Ecoul puternic al Declarației de la 
București și al Apelului de la Buda
pesta confirmă că în prezent există 
condiții tot mai favorabile pentru 
înaintarea pe calea securității euro
pene. Importante în această privință 
sînt dezvoltarea continuă a coope
rării multilaterale între statele con
tinentului, lichidarea reziduurilor 
celui de-al doilea război mondial și 
ale „războiului rece", recunoașterea 
realităților postbelice, a existenței 
celor două state germane și a inviola
bilității frontierelor, eforturile pen
tru lichidarea concomitentă a celor 
două grupări militare, înfăptuirea 
unor măsuri efective de dezarmare, 

împlinirea a trei decenii de la 
izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial cheamă popoarele Europei 
și ale lumii să-și intensifice efortu
rile pentru apărarea și fructificarea 
rezultatelor victoriei asupra fascis
mului, pentru preîntîmpinarea pri
mejdiei unui nou război, pentru sta
tornicirea unei păci trainice în lume.

General-maior Ion CUPȘA 
Ion FINT1NARU

război, 
cercuri 
învede- 

există 
perico-

Seria 1. Ceahlăul Piatra Neamț— 
Sportul Studențesc 2—0, Dunărea 
Giurgiu—Oțelul Galați 1—1, Poiana 
Cîmpina—Știința Bacău 2—1, Gloria 
Bîrlad—Flacăra Moreni 6—4, Chimia 
Suceava—Metalul Tîrgoviște 1—0, 
Politehnica Galați—Progresul Brăila 
2—1, Metalul ' București—Metrom 

la poarta iui Niculescu. ’ Alături de Brașov 2—0, Portul Constanța—Pro- 
el, Straț Și amîndoi,' sprijiniți ' greșul .București. 1—0. După trei 
eficace. de, Dumitru (și .el.,.excepțiq- . etape conduce Portul Constanța (6 
nai), Petreanu, Angelescu și Dinu.' puncte)

Seria a Il-a. Metalul Hunedoara— 
Metalurgistul Cugir 2—1, Metalul 
Anina—Olimpia Satu Mare 6—2, Rl- 
pensia—C.F.R. Arad 2—1, Gaz metan 
Mediaș—Minerul Baia Mare 3—0, 
Vagonul Arad—C.S.M. Sibiu, 1—0, 
Metalul Turnu Severin—C.S.M. Re
șița 1—0, Olimpia Oradea—C.F.R. Ti
mișoara 1—1, Chimia Rm. Vîlcea— 
Electroputere Craiova 0—1. După 
trei etape conduce Vagonul Arad 
(5 puncte).

nai), Petreanu, Angelescu și Dinu. 
Acest nucleu a decis soarta partidei 
și după o jumătate de oră era lim
pede pentru oricine că în ziua a- 
ceasta F.C. Argeș va trebui să se 
încline. Mai e necesar de adăugat și 
faptul. că un cuvînt foarte greu l-a 
spus și incontestabila superioritate 
tehnică a giuleștenilor. F.C. Argeș — 
în alcătuirea de ieri nu putea

și alții. Compe- 
; știe,

la București

„Cupa Voința", la ciclism a în
ceput ieri dimineață cu etapa 
București—Brașov. La capătul eta
pei, primul a sosit dinamovistul 
bucureștean Tudor Vasile, urmat 
la o secundă de Constantin Gri- 
gore (Dinamo) și Vasile Burlacu 
(Steaua). în continuare, la circa un 
minut, au mai sosit Moiceanu.

Cosma II, Cernea i," " 
tiția, la care, după cum se 
participă și alergători din Bulga
ria, R. F. a Germaniei și Ungaria, 
continuă astăzi cu etapa Brașov— 
Sibiu (140 km).

în fotografie : Caravana ciclistă 
la cîțiva kilometri după plecarea 
în prima etapă.

Foto : S. Cristian

lor șase meciuri (trei disputate 
București, iar celelalte la Iași, Con
stanța și Sibiu) sînt, în general, 
scontate, cu excepția celui dintre 
Progresul București și Știința Petro
șani, surprinzător,' mai ales, prin 
proporțiile scorului (G-rl4,. după ce 
la pauză fusese doar. 0—3). Un meci 
deosebit de echilibrat — o arată de 
altfel și scorul — a avut loc pe sta
dionul noii promovate, Vulcan Bucu
rești, care a întrecut Agronomia Cluj 
cu 11—9 (6—3) Pe același stadion, 
Grivița Roșie, în formă remarcabilă, 
a întrecut categoric pe Rulmentul 
Birlad : 23—3 (9—0).

în meciurile disputate în țară, vic
toriile au aparținut oaspeților : Po
litehnica Iași — Dinamo București 
0—5 (0—5), Farul Constanța — Steaua 
București 3—13 (0—5), C.S.M. Sibiu— 
Universitatea Timișoara 3—11 (3—5).

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 2, 3 șl 4 septembrie. In țară : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult șenin 
noaptea șl dimineața. Averse cu 
totul izolate. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 șl 20 de 
grade, iar maximele între 24 și 
32 de grade, Izolat mal ridicate. 
In București ; vreme în genera! 
frumoasă, cu cerul mal mult se
nin. Vînt slab. Temperatura se 
menține ridicată.

»
prin surprindere, la
1941. Uniunea Sovie-

Singurul joc programat ieri în Ca
pitală a constituit o premieră ine
dită. Atît Steaua, campioana țării, cît 
și partenera ei, echipa proaspăt pro
movată a minerilor din Baia Mare, 
apăreau întîia dată oficial în acest 
sezon în fața bucureștenilor.

Victoria campionilor s-a conturat 
relativ repede, cînd „7-Ie“ ? 
al adversarilor — aproape neschim
bat pe parcursul partidei — a dat 
primele semne de oboseală. Oaspeții 
au „uitat" atunci de schemele tac
tice, jucînd dezordonat, căzînd astfel 
ușor pradă contraatacurilor rapide 
și fanteziei atacanților steliști con
duși excelent de Gațu. Campionii au 
confirmat, în general, forma ascen
dentă din întîlnirile anterioare, s-au 
deplasat cu ușurință și au încercat 
poarta din cele mai variate poziții, 
de multe ori cu succes, lucru care 
nu poate decît să bucure. Neplăcut a 
fost că ambele echipe s-au preocu
pat mai mult de latura ofensivă, ne- 
glijînd apărarea, ori apărîndu-se de
fectuos, motiv pentru care s-au în
scris goluri cît pentru... două me
ciuri. Scorul final, 30—15 în favoa
rea bucureștenilor, o atestă. Sigur 
că acest lucru nu a trecut neobservat 
de antrenori și specialiști, care vor 
încerca, probabil, chiar în următoa
rele etape în aer liber și continuînd 
apoi pe parcursul turneelor de sală, 
să-l remedieze. Băimărenii, deși în
vinși, s-au prezentat cu o pregătire 
corespunzătoare nivelului primei di
vizii, cu cîțiva jucători de perspec
tivă — Birtolom, dar mai ales Palko 
(care, poate nu ar trebui omis de 
selecționeri) — și cu... mult 
ceea ce a făcut ca evoluția 
constituie totuși o reușită.

Alte rezultate : Politehnica 
șoara — Voința București 17—8 (6— 
4) ; Rafinăria Teleajen — Universi
tatea București 11—12 (6—7). Meciul 
Dinamo București — Dinamo Bacău 
a fost amînat.

LA FOREST HILLS

de bază

curaj, 
lor să

Timi-

Dan ILIESCU

ilie Năstase continuă 
seria victoriilor*

Turneul internațional de tenis de la Forest 
Hills a continuat pe o vreme extrem de căldu
roasă (aproape 40 de grade). Campionul Româ
niei, Ilie Năstase, s-a calificat pentru optimile 
de finală, învingîndu-d cu 6—0, 1—0 (abandon) 
pe El Shafei (R.A U.), care s-a accidentat Ia 
un picior. Alte rezultate mai importante : 
Santana (Spania) — McKinley (S.U.A.) 
C—4, 7—9, 6—2 ; Rosewall (Australia) — 
(Iugoslavia) — 6—4, 6—0, 6—2 ; Emerson 
tralia) — Boewry (S.U.A.) 6—3, 9—7, 6—2 
ver (Australia) — Fillol (Chile) 8—6, 6—1, 
Ralston (S.U.A.) — Gorman (S.U.A.) 11—9. 4—6, 
6—4, 7—5.

în proba de dublu masculin, Lall, Mukerjea 
(India) au învins cu 11—9, 7—5, 6—4 pe Dron, 
Mârmureanu (România).

După cum s-a mai anunțat, Ion Tiriac, fiind 
accidentat (o coastă fisurată), și-a întrerupt 
trenamentele pentru o perioadă de 5 zile.

PRONOSPORT

6—4, 
Pili ci 
(Aus- 
; La- 
6-3!

an-

Concursul din 31 august
F. C. Argeș — Rapid
U. T. Arad — Crișul
Dinamo București — Dinamo Bacău 
Politehnica Iași — „U" Cluj
Petrolul — A.S.A Tg. Mureș 
Steagul Roșu — Jiul
C.F.R. Cluj — Steaua 
„U“ Craiova — Farul
Portul Constanța — Progresul București 
Poiana Cîmpina — Știința Bacău
Olimpia Oradea — C.F.R. Timișoara 
Chimia Rm. Vîlcea — Electroputere Craiova 
Metalul Tr. Severin — C.S.M. Reșița
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Veliștii greci

ITEVA RÎNDURI
Veliștii greci au dominat Balca* 

niada de Ia Constanța. La constanța au 
luat sfîrșit duminică întrecerile campionatului 
balcanic de yahting, la care au participat sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia. La clasa „Finn", titlul balcanic a revenit lui 
P. Kouligas (Grecia). Oprean (România) s-a cla
sat pe locul 7. Primul loc la clasa „Olandezul 
Zburător" a fost ocupat de echipajul grec Kiria- 
chidis-Pandelis. Apostol și Nicolescu (România) 
s-au clasat pe locul 7.

ISTANBUL. Luptătorii noștri, 5 ti
tluri balcanice. Duminică, în ultima zi a 
Balcaniadei de lupte pentru tineret de la Istanbul, 
sportivii români au cucerit 5 medalii de aur. I. 
Gibu (48 kg), Gh. Berceanu (52 kg), Gh. Vîrtosu 
(57 kg) și N Mandea (100 kg) au cucerit titlurile 
balcanice la greco-romane, iar Panait Enache ■ 
devenit campion Ia lupte libere (100 kg).

MUNCHEN. Handbaliștii dinamo- 
viști învinși la limită. EchiPa masculină 
de handbal Dinamo București și-a început turneul 
în R. F. a Germaniei, jucînd la Miinchen cu 
echipa TSV-09. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 16—15 (7—8).

MVSNH. „Memorialul Capablan-
Ca". După trei runde, în turneul internațional de 
șah „Memorialul Capablanca“, marele maestru 
sovietic Viktor Korcinoi conduce cu 2,5 puncte, 
urmat de Uhlmann (R. D. Germană), Donner

(Olanda), Gligorici (Iugoslavia), Radulov (Bul
garia), O’Kelly (Belgia), Suetin (U.R.S.S.) — 2 
puncte. Maestrul român Drimer ocupă locul 11 
cu 1 punct. La acest turneu participă 16 jucă
tori. în runda a 3-a, Drimer a remizat cu Cobo 
(Cuba). Korcinoi a cîștigat 
mann a remizat cu Suetin.

BERLIN. La Berlin au 
tele de natație ale R. 
proba masculină de 200 m bras, Klaus Kat- 
zur a stabilit un nou record al R. D. Germane 
cu performanța de 2’27” 2/10. Cu un nou re
cord național s-a încheiat și cursa feminină de 
100 m spate, în caie Barbara Hofmeister a fost 
cronometrată cu timpul de 1’09” 3/10. Record
manul mondial în probele de 100 și 200 m spate, 
Roland Mathes, a terminat învingător la 100 m 
spate cu rezultatul de 59” 3/10.

LONDRA. Cursa Everton—Liver
pool, Rezultate înregistrate în etapa a 7-a a 
campionatului englez de fotbal : Bumely—Man
chester City 1—1 ; Chelsea—Crystal Palace 1—1 ; 
Coventry—Wolverhampton 1—0 ; Everton— 
Leeds United 3—2 ; Manchestei United—Sun
derland 3—1 ; Newcastle—Arsenal 3—1 ; Not
tingham Forest—West Ham 1—0 ; Sheffield 
Wednesday—Liverpool 1—1 ; Stoke City—Sout
hampton 2—1 ; Tottenham Hotspur—Ipswich 
Town 3—2; Derby County—West Bromwich 
Albion 2—0.

In clasament, pe primul loc se află Everton 
cu 13 puncte, urmată de Liverpool — 12 puncte 
etc.

la Garcia, iar Uhl-

continuat campiona-
D. Germane. In
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în portul Naha din insula Okinawa (Japonia) a avut loc un miting împotriva continuării războiului din Vietnam

21 de obiective 
americano saigoneze 
sub tirul patrioților

SAIGON 31 (Agerpres). — Unită
țile guvernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului de sud 
au bombardat în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică 21 de obiec
tive americano-saigoneze. Trei atacuri 
au fost Concentrate asupra unor ta
bere americane din valea Que Sen, 
situată la sud de Da Nang.

O unitate saigoneză a fost sur
prinsă de patrioți în timpul unei mi
siuni represive în Delta Mekongului; 
mai mulți militari saigonezi au fost 
scoși din luptă în cursul ciocnirii. în 
zona platourilor înalte, din centrul te
ritoriului sud-vietnamez, forțele pa
triotice au doborî! un avion de re
cunoaștere și un elicopter aparținînd 
unităților americane.! ij! tș Java tt

Pe do altă parte s-a anunțat că în 
ultimele 24 de ore nave ale flotei a 
7-a americane au bombardat zona 
demilitarizată.

★

HANOI 31 (Agerpres). — Un a- 
vion american fără pilot a fost doborît 
sîmbătă în provincia Ilai Hung din 
R. D. Vietnam. Cu acesta, numărul 
total al avioanelor americane dobori- 
te deasupra Viețnamului de nord se 
ridică la 3 322.

Sosirea la Tokio a ministrului 
comerțului exterior al României

TOKIO 31. Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : Ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Cornel Burtică, 
a sosit duminică la Tokio într-o vi
zită oficială, Ia invitația guvernu
lui japonez. Pe aeroportul interna
țional Haneda oaspetele român a 
fost întîmpinat de T. Ushiba, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, I. Arita, director general în 
Ministerul de Externe, Shigeo Ho- 
rie, președintele Asociației pentru 
promovarea comerțului cu țările 
socialiste din Europa, înalți func
ționari din Ministerul de Externe, 
ziariști. Au fost de față ambasador

rul român la Tokio, Ion Datcu, pre
cum și membri ai ambasadei.

în cursul vizitei, care va dura 
pînă la 5 septembrie, Cornel Burtică 
va semna Tratatul de comerț și na
vigație între Republica Socialistă 
România și Japonia, va fi primit 
de primul ministru, Eisaku Sato, și 
va avea întrevederi cu ministrul 
afacerilor externe, Kiichi Aichi. El 
va conferi, de aserrîenea, cu minis
trul comerțului exterior al Japoniei, 
Masayoshi Ohira.

în programul vizitei sînt cuprin
se totodată o serie de întîlniri cu 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri din Japonia.

ORIENTUL APROPIAT

15000 DE IRAKIENI URMEAZÂ 
SĂ PĂRĂSEASCĂ LIBANUL

BEIRUT 31 (Agerpres). — Hotă- 
rirea guvernului irakian de a impune 
tuturor cetățenilor săi care se află pe 
teritoriul Libanului să părăsească te
ritoriul acestei țări urmează să fie a- 
plicată în termen de 48 de ore.

Ordinul autorităților din Bagdad a 
pus în mișcare o colonie alcătuită din 
15 000 de irakieni, care, sub ame

Zambia Proiect de lege privind 
decretarea stării excepționale

LUSAKA 31 (Agerpres). — La 
Lusaka a fost dat publicității un 
proiect de lege în baza căruia 
președintele Zambiei urmează să 
fie împuternicit să decreteze stare 
excepțională pe o perioadă neli
mitată, fără a mai solicitg aproba
rea parlamentului la fiecare șase 
luni, așa cum stipulează normele 
în vigoare.

Acest proiect urmează să fie su
pus spre aprobare parlamentului 
țării.

Observatorii politici de la Lusaka 
apreciază că noul proiect de lege 
a fost emis de guvern în contextul 
actualei situații politice din țară 
care, după cum se știe, a determi
nat pe președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, să ordone instituirea 
stării de urgență. Această situație 
s-a creat în urma disensiunilor 
ivite în sînul partidului de guver- 
nămînt — Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale.

nințarea unor sancțiuni severe, după 
cum precizează A.F.P., trebuie să pă
răsească imediat Libanul.

CONTACTE DIPLOMATICE
CAIRO 31 (Agerpres).—La Cairo 

a avut loc astăzi o nouă întrevedere 
între președintele Nasser și regele 
Hussein al Iordaniei. în centrul 
convorbirii s-au aflat în continuare, 
informează agenția France Presse, 
problemele ce urmează #ă fie dis
cutate la reuniunea la nivel înalt 
dintre RA..U., Iordania, Irak și Si
ria, care va avea loc săptămîna 
aceasta la Cairo.

Tot din Cairo se anunță că mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, a avut a întreve
dere cu George Thomson, ministrul 
britanic fără portofoliu.

★
TEL AVIV 31 (Agerpres). — Au

toritățile israeliene au anunțat că în 
centrul orașului Haifa s-a produs du
minică o explozie, transmite agenția 
Reuter. A fost rănită o persoană și 
au fost avariate ușor cîteva clădiri. 
Au fost arestate 50 de persoane.,

★
AMMAN 31 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Reuter, orga
nizația palestiniană de rezistență „Al 
Assifa" și-a asumat răspunderea, în
tr-o declarație dată publicității la 
Amman, pentru depunerea unei în
cărcături explozive în centrul orașu
lui Haifa.
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concretiza în pași importanți în 
asigurarea dezvoltării în conti
nuare a comerțului și cooperării 
economice între națiunile noastre".

Un alt interlocutor, generalul în 
retragere Sânii, proprietar și ad
mirator al mașinilor agricole pro
duse în România, mi-a declarat: 
„Ne pregătim toți să facem o pri
mire foarte călduroasă președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu, pe 
măsura stimei și respectului de 
care se bucură la noi poporul dv. 
plin de demnitate, curaj și înțelep
ciune".

Discuțiile pe care le-am avut în 
aceste zile cu personalități iranie
ne au prilejuit acestora reîmpros
pătarea impresiilor despre țara 
noastră. Astfel, doamna Farokhrou 
Parsaye, ministrul educației Iranu
lui, mi-a spus următoarele : „Păs
trez o amintire foarte agreabilă 
din timpul șederii în România și 
nu voi uita niciodată ospitalitatea, 
entuziasmul și voioșia poporului 
român. Îmi reamintesc cu plăcere 
de numeroasele școli și mari uni
versități, de plajele și stadioanele 
pe cară le-am vizitat, semne evi
dente ale progreselor României in 
ultimii 25 de ani și ale interesului 
țării dv. pentru dezvoltarea edu
cației morale și fizice a tineretului 
și pentru problemele sociale, în 
general. Noi întreținem relații cul
turale strînse cu frumoasa dv. țară. 
Sper că în viitor aceste legături se 
vor dezvolta".

Presa din Teheran contribuie la 
atmosfera însuflețită ce învăluie
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capitala Iranului, publicînd ample 
relatări asupra împrejurărilor fa
vorabile în care are loc vizita — 
evoluția continuu ascendentă a re
lațiilor bilaterale româno-iraniene 
și dorință comună a celor două 
țări de a contribui la destindere 
și pace pe arena Internațională. 
„Cercurile politice iraniene — no-

dezvoltarea colaborării dintre Est 
și Vest și sîntem convinși că și 
vizita domnului Ceaușescu în Iran 
va prilejui celor două țări ale noas
tre o nouă contribuție la îmbună
tățirea încrederii internaționale".

în diferite comentarii este subli
niată semnificația vizitei și a con
vorbirilor ce vor avea loc pe planul

tează cotidianul „Marde Mobarez" 
— atribuie o importanță cu totul 
deosebită vizitei oficiale a președin
telui României Nicolae Ceaușescu, 
deoarece România s-a făcut remar-, 
cată printr-o politică realistă, în
țeleaptă". Unele ziare subliniază 
în articolele lor liniile directoare 
ale politicii externe a României, 
reafirmate în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
în documentele aprobate de Con
gresul al X-lea al partidului, rodni
ca sa activitate pe plan mondial. 
„România — observă „Peygham 
Emruz“ — joacă un rol esențial în

raporturilor bilaterale. „Ne putem 
aștepta ca vizita în Iran-a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu să 
determine o activizare a colabo
rării" — scrie „Peygham Emruz".

într-un amplu articol, cotidianul' 
„Journal de Teheran", după ce ex
pune programul vizitei, apreciază 
la rîndul său opinia că vizita și 
convorbirile vor contribui la adîn- 
cirea și diversificarea colaborării 
cordiale dintre cele două state între 
care „există intr-adevăr o vastă 
cooperare industrială și tehnică".

Pe prima pagină a ziarului „Ne- 
daye Iran Novine", oficiosul parti-

Conferința internațională pentru drepturile omului, 
organizată sub auspiciile O.N.U. și cu sprijinul R.Ă.U., se vă deschide mîine 
la Cairo. Pe agenda conferinței figurează constituirea unor organisme regio
nale specializate în problemele drepturilor omului.

Ministrul de externe al 
R. F. a Germaniei, WilI>' Brandt> 
a sosit duminică la Roma, unde va 
avea întrevederi cu omologul său ita
lian Aldo Moro. Azi, el va fi primit 
de preșecji'ntele Giuseppe Saragat. Un 
purtător de cuvînt. al Ministerului de 
Externe vest-german a declarat că 
Brandt va discuta la Roma probleme 
ale Pieței comune și ale relațiilor între 
toate țările europene.

Conducătorul delegației 
grupului franco-polonez 
Adunarea Națională Franceză, Michel 
Poniatowski, a sosit la Varșovia. El 
urmează să aibă convorbiri cu depu- 
tați și personalități politice poloneze, 
în legătură cu o. serie de problems 
politice și economice.

Un purtător de cuvînt al 
guvernului sudanez a anuntat 
că doi ofițeri superiori arestați după 
lovitura de stat din luna mai au fost 
eliberați din închisoare. Este vorba 
de generalul Ibrahim Ahmed Omar 
și brigadierul Yussef Aljack.

Ministrul de externe al
Nepalului, Bahadur Rajbhandari, 
a sosit la Moscova, într-o vizită, neofi
cială, anunță agenția TASS.

Cel de-al 8-lea simpozion 
internațional consacrat ști
inței și tehnicii spațiale, Ia 
care au participat peste 400 de oa
meni de știință și specialiști din 20 
de țări, s-a încheiat în capitala ni
ponă. în cadrul simpozionului S'-a 
procedat la un schimb de păreri și 
au fost audiate rapoarte asupra ce
lor mai noi realizări în domeniul teh
nicii spațiale.

17 localități și orașe din
trei provincii ale Filipinelor se află

William Karraker, 
care a suportat cu 
succes acum 9 luni 
o operație de trans
plantare a inimii, a 
încetat sîmbătă su
bit din viață. El era 
în vîrstă de 50 de 
ani. Karraker, direc
torul iihei companii 
de asigtlrări, fusese 
admis la clinica din 
Stockton (California) 
pentru un examen al 
pulsului său care de
venise neregulat. El

sub controlul partizanilor, a decla
rat un purtător de cuvînt al poli
ției filipineze, citat de agenția Reu
ter. Cele trei provincii sînt Pampanga, 
Tarlac și Nueva Ecija, a arătat pur
tătorul de cuvînt.
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Editura „Civilizagao Brazi- 
teira" din Rio de Janeiro a pu
blicat recent cartea scriitorului 
Nelson Vainer, intitulată „Va
canță în România". Volumul, 
consacrat României contempo
rane, prezintă publicului bra
zilian realizări ale țării noastre 
din diverse domenii de acti
vitate.

w

într-un comunicat dat 
publicității Ia Lagos se aratâ 
că guvernul federal nigerian este gata 
să trateze, în condiții dc deplină ega
litate, pe toți nigerienii, oricare ar fi 
rasa și rolul lor in actualul conflict 
nigeriano-biafrez. Comunicatul preci
zează că guvernul federal folosește 
prilejul publicității făcute în jurul 
declarațiilor fostului președinte al Ni
geriei, Nnamdi Azikiwe, pentru a face 
un nou apel la încetarea ostilităților și 
instaurarea păcii în țară.

0 demonstrație de pro
test îmPot;riva proiectului de amen
dare a constituției în scopul obținerii 
de către Pak Cijan Hi a dreptului ds 
a candida pentru un nou mandat pre
zidențial a avut loc la Taeugu, cel 
de-al treilea oraș ca mărime din Coreea 
de sud. Poliția a intervenit cu brutali
tate, operînd arestări.

Salonul internațional al 
radioului și televiziunii s a 
deschis în capitala Franței. Pînă la 
8 septembrie un număr de 229 fir
me din Franța, R. F. a Germaniei, 
Japonia, Italia, Belgia, S.U.A., Marea 
Britanie, Spania, Danemarca, Austria 
și ^Elveția vor prezenta ultimele lor 
realizări în domeniile radiotelevizii*- 
nii și electronicii.

Zilele 
culturii romanești 

în Finlanda
In cadrul Zilelor culturii 

românești în Finlanda, în ora
șul Tampere s-a deschis expo
ziția de fotografii „Prin 
România de astăzi".

Cu acest prilej au rostit 
cuvîntări Pentti Halonen, vi- 
ceprimar, însărcinat cu pro
bleme culturale, și dr. Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Ro
mâniei. La deschidere au 
participat reprezentanți ai 
municipalității, oameni de cul
tură și- artă, ziariști și un nu
meros public.

„Performanța" a avut loc recent la 
Boston (S.U.A.). O locomotivă, în 
plină viteză, a deraiat și și-a înche
iat cursa traversînd o autostradă I 
După cum relatează agențiile de / 
presă, accidentul s-a soldat cu nu

meroși răniți

trebuia, în principiu, 
să părăsească spitalul 
cîteva ore mai tîrziu, 
dar inima i-a încetat 
brusc să mai bată. 
Nimeni nu se aștep
ta la această moar
te subită, Karraker 
prezentîndu-și cu nu
mai 48 de ore mai 
înainte candidatura 
pentru consiliul mu
nicipal al orașului 
Stockton.

Pe de altă parte, 
din Londra se anun
ță ca Charles Ehen-

drick, ultimul supra
viețuitor britanic că
ruia i se efectuase o 
operație de trans
plantare a inimii, a 
încetat din viață du
minică dimineața la 
spitalul unde fusese 
operat la 16 mai a.c. 
de echipa profesoru
lui Donald Ross. In 
vîrstă de 59 de ani, 
Charles Ehendrick 
n-a părăsit clinica 
de la data efectuării 
intervenției chirur
gicale.

Muncitorii societății „Ra- 
iinadora costaricense de 
petlOleo" (Costa Rica) au declarat 
o grevă de 24 de ore în sprijinul ce
rerilor de mărire a salariilor și acor
darea libertății de sindicalizare. Ei 
au avertizat că, în cazul cînd reven
dicările lor nu vor fi satisfăcut?, va 
fi declarată o grevă pe termen neli
mitat.

Accra. Instantaneu din timpul desfășurării alegerilor pentru Adunarea Na
țională a Ghanei. In fața urnelor s-au prezentat 8 milioane de persoane
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dului de guvemămînt de duminică 
dimineața, este reprodusă fotogra
fia președintelui N. Ceaușescu în
soțită de un articol intitulat: „Un 
oaspete ilustru în Iran". în articol 
se arată că ; „Nicolae Ceaășescu, 
secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Consiliului de Stat, este 
o personalitate cunoscută în lume, 
care se bucură de o mare apreciere,
stimă și respect". Cotidianul rea- H 
mintește despre discuțiile cordiale | 
și fructuoase dintre Șahinșah și ■ 
tovarășul Ceaușescu cu prilejul că- n 
lătoriei suveranului iranian în | 
România în 1966, convorbiri urmate ■ 
de importante rezultate concrete, a 
„Popoarele român și iranian, arată | 
.ziarul, deși aparțin unor sisteme S 
social-economice diferite, au găsit n 
căi de colaborare și au demonstrat H 
posibilitatea stabilirii unor relații S 
prietenești și a unei colaborări rod- n 
nice pe multiple planuri, în ciuda | 
distanței geografice ce le separă", a 
Referindu-se Ia dezvoltarea post- m 
belică a țării noastre, ziarul scrie : | 
„Deși a suferit imense pierderi în B 
ultimul război, România a reușit a 
într-un timp scurt nu numai să re- | 
construiască economia, dar să și y 
obțină impresionante succese în « 
domeniile industrial și social, de- rt 
venind una dintre țările dezvoltate g 
ale Europei de Răsărit". în în- m 
cheiere ziarul își exprimă spe- | 
ranța că „vizita în Iran a pre- « 
ședintelui N. Ceaușescu, conducă- 0 
torul României, va rămîne ca o I 
amintire plăcută și de neuitat, vi
zită care pe planul relațiilor de | 
prietenie va deschide noi căi mai | 
bune colaborării dintre cele două a 
țări". 0

Întîlnirea Biroului Politic ol 
C.C. al P.C. Bulgar cu fruntași 

din industrie, transport 
si comerț• I

PLOVDIV 31. — Corespondentul 
Agerpres Gh. leva transmite : La 
Plovdiv a avut loc întîlnirea Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. cu 
cîteva mii de fruntași din indus
trie, transport și comerț, venii i a' ci 
din întreaga țară, care au prrticiput 
la întrecerea jubiliară consacrată 
aniversării a 25 de ani de la revo
luția socialistă din Bulgaria.

Erau prezenți Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ghiorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, membri ai Secretariatu
lui C.C. al P.C.B. și alți conducă
tori de partid și de stat.

A luat cuvîntul Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tai' al C.C. al P.C.B., care a făcut o 
amplă expunere privind succesele 
economiei bulgare în sfertul de 
veac ce a trecut de la eliberare. 
Vorbitorul a subliniat ’cu acest 
prilej eforturile poporului bulgar 
de a construi o societate socialis
tă dezvoltată, de a intensifica și 
moderniza toate ramurile econo
miei naționale.

In regiunile sudice ale 
Mexicului s"au înregistfat inunda
ții catastrofale. Autoritățile consideră 
că revărsările de ape din sudul sta
tului Veracruz sînt cele mai grave 
din ultimii 25 de ani, pagubele ma
teriale fiind evaluate la peste 15 mi
lioane dolari. In localitatea. Tlacotal- 
pan apele au atins pe străzi înălțimea 
de 1,5 metri.

„Fronceliu". In -apropierea 
coastei atlantice a Americii și-a făcut 
apariția a șasea furtună tropicală a 
sezonului, „Francelia". Aflată dumi
nică în apropiere de Jamaica, „Fran
celia" se deplasează în direcția nord- 
vest. Serviciile meteorologice din 
Miami, Florida, prevăd o intensifi
care treptată a puterii vîntului carac
terizat pentru moment drept „un ura
gan cu forță minimă".

încheierea vizitei in Iugoslavia 

a vicepreședintelui Consiliului 

de Miniștri al R. P. Ungare
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

Matyas Timar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Unga
re, s-a înapoiat' duminică la Buda
pesta, venind de la Belgrad, unde a 
efectuat o vizită oficială la invitația 
lui Alexander Grlicikov, vicepreședin
te al Veeei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Potrivit comunicatului transmis do 
agenția M.T.I., cei doi vicepreședinți 
de guverne s-au informat reciproo 
despre dezvoltarea economică a Un
gariei și Iugoslaviei, au procedat la 
un schimb de păreri în problemei» 
cele mai importante ale colaborării 
economice bilaterale, precum și în 
alte probleme care interesează cele 
două țări.
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E aproape de miezul 
nopții. Autoturismele 
și-autobuzele se înghe
suie spre drumul de 
acces către rețeaua de 
șosele din Peloponez, 
unde are loc tradițio
nalul festival de la E- 
pidaur.

Epidaurul reprezintă 
un spectacol prin în
suși aspectul său. De 
pe ■ ultima bancă a 
teatrului, umbrită de 
coroanele pinilor, pri
virea îți alunecă pe 
ondulațiile line ale 
munților semeți, îna
inte de a se contopi cu 
vasta cimpie înveș-, 
mintată' in argintul li
vezilor de măslini și 
presărată cu ciorchini 
de minuscule dar pi
torești așezări. Pe o 
platformă largă, situa
tă la întretăierea cîm- 
piei cu muntele, privi
rea ți se oprește pe 
vestigiile a ceea .ce' a 
fost unul dintre cele
brele. monumente a'e 
an' '.ch.lt;'.ții. ’■ sanctuarul 
zeu'ui Arclep'cs (Escu- 
fny). Iar. apoh însuși 
teatrul, cel mai vechi 
teatru antic din piatră, 
construit de Policlet 
cel tînăr, cu peste 23 
de veacuri în urmă, 
s-a conservat aproape 
intact. Înfipt in trupul 
muntelui Kinortion, a- 
semenea unei giganti
ce fosile în cochilia sa, 
teatrul, prin arhitectu
ra sa specifică, îmbră
țișează atit de fidel 
natura locului, incit 
parcă s-a ivit pe lume 
o dată cu ea. El că
mine și azi vestit prin 
acustica sa. Dacă in 
centrul său, acolo 
unde printr-o pla
că rotundă de piatră 
s-a însemnat locul al
tarului, scapi un bă
nuț, clinchetul său se

aude pînă la ultima 
bancă, din virful mun
telui.

In acest decor s-a 
desfășurat ultima edi
ție a festivalului de la 
Epidaur, cu piese din 
repertoriul antic, in
terpretate de colecti
vul Teatrului Național 
din Atena, ai cărui 
actori au dat viață u- 
nor eroi și eroine, regi, 
ostași, țărani și femei

CORESPONDENTA 
DIN ATENA 

DE LA 
AL. CÎMPEANU

din popor, înfățișind 
preocupările și zbuciu
mul lor, fragmente ca
racteristice din viața 
socială a vremii lor. 
„Antigdna" răscolește 
șt . acum, prin mesajul 
său, sufletul și mintea 
oamenilor. Eroina în
fruntă semeț pe despo
tul Creon, stăpînul ne
înduplecat al cetății, ii 
cere să. nu procedeze 
numai după . bunul 
plac, nesocotind voința 
populară. Tirania lui 
Creon întilnește ri
posta vehementă a 
forțelor ce exprimă 
voința majorității ce
tățenilor. „Cum, ceta
tea să-mi dicteze ce 
porunci să dau?" — se 
aude vocea iritată a 
lui Creon, la care ur
mează răspunsul ferm 
al tinărului Hemon. 
logodnicul Antigonei : 
„Nici o cetate nu a- 
parține unui . singur 
om".

„Bacantele" lui Eu-. 
ripide s-au bucurat de

I
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un succes la fel de 
mare. Viața trăită in 
plinătatea ei, îndemnul 
la înfrățire, la unita
te, voința de libertate 
— iată mesajul sădit 
în conștiința spectato
rilor de serbările in 
cinstea lui Dionyssos, 
zeul care simbolizează 
pulsul vieții, fecundi
tatea terestră, roadele 
pământului și veselia.

Cele mai elogioase 
aprecieri le-a întrunit 
„Electra" de Euripide. 
„Un incident" era cit 
pe aci să lipsească pe 
spectatori de posibili
tatea de a reintilni în 
acest an la Epidaur pe 
Electra și Oreste, ca și 
pe acel om de o rară 
noblețe sufletească — 
țăranul sărac, soț al E- 
lectrei, despre care O- 
reste va. spune : „Prin 
astfel de cetățeni a- 
jung statele și fami
liile la prosperitate". 
Regizorul a incercat să 
impună ideea ca piesa 
să fie jucată în cos
tume moderne, dar 
Consiliul teatral și ac
torii s-au împotrivit, 
conslderind că aceasta 
ar escamota conținutul 
de idei și că actuali
tatea spectacolului con
sta in mesajul pe care 
autorul piesei îl sădeș
te, dincolo de milenii, 
,in. mintea și sufletul 
oamenilor.

La sfîrșitul fiecăruia 
din acest,e spectacole, 
cînd aplauzele nu con
teneau minute in șir, 
era greu să-ți dai sea
ma. ce a impresionat 
mai mult miile și mii
le de cetățeni ai Ela- 
d.ei: jocul artiștilor, 
geniul lui Sofocle și 
Euripide sau mesajul 
actual al operelor dra
maturgiei antice.
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